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Całkiem oficjalnie nadeszła wiosna, ale czy dla wszystkich radosna? Kiedy trudno przetrwać zimę albo gdy spotykają nas
trudne koleje losu, mówimy żartobliwie „byle do wiosny”.
Dookoła zmieniają się systemy polityczne i sytuacje ekonomiczne, a my mamy wiosnę – pachnącą i z dnia na dzień bardziej kolorową. Wiosna działa niczym balsam na nasz organizm, wyczarowuje dla nas stan radości i zadowolenia.
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Wielkanoc to obok Bożego Narodzenia najbardziej uroczyste święto chrześcijańskie. Przypada na pierwszą niedzielę po
pierwszej wiosennej pełni księżyca. Ponieważ obchodzi się
je na pamiątkę Zmartwychwstania Chrystusa, jest to święto
pełne radości. Symbolizuje triumf życia nad śmiercią, zwycięstwo dobra nad złem, prawdy nad kłamstwem. Święta Wielkanocy wiążą się z wieloma symbolami i zwyczajami, które
istnieją od stuleci, np. święcenie pokarmów – zwyczaj ten
dotarł do Polski w XIV wieku: baranek – symbol Chrystusa
(Baranka Bożego) mający zapewnić przychylność sił przyrody i ochrony przed klęskami żywiołowymi, chleb – w tradycji
chrześcijańskiej to najważniejszy symbol, ponieważ przedstawia Ciało Chrystusa, jajko – symbol odradzającego się
życia i zwycięstwa nad śmiercią, sól – symbol oczyszczenia
i chrzan, który obrazuje ludzką siłę, wędliny – symbol dostatku, zapewniający zdrowie i płodność. Wielkanoc to święta
symbolizujące odradzanie się życia. Warto więc zadbać o to,
by w te wyjątkowe dni dom przepełniony był radosnym, wiosennym nastrojem.

Spełniajmy
marzenia „innych“
Stowarzyszenie Pomocy – Rubież, zwraca się do Was z prośbą o udział w akcji
charytatywnej, celem której jest pomoc dzieciom uczęszczającym do szkoły
sportowej w Grodnie (Białoruś). Od lat szkoła ta organizuje rowerowe wycieczki
plenerowe dla swojej (i nie tylko) młodzieży. Niestety, coraz więcej (zwłaszcza tych
najuboższych) uczniów nie stać na posiadanie swojego dwukółka. Dlatego też
stowarzyszenie nasze, wiedząc, że wielu naszych rodaków posiada w swoich
piwnicach, garażach, składzikach etc. używane, często, niepotrzebne, w dobrym
stanie rowery, postanowiło, zorganizować na terenie Berlina, zbiórkę tego sprzętu.
Ofiarowany przez dobroczyńców sprzęt, pragniemy przekazać w Dniu Dziecka, na
ręce tych, dla których Wasza dobroć stanie się spełnieniem marzeń.
Nie stójmy z boku, pomagajmy innym by słowa Jezusa „Więcej przyjemności sprawia
dawanie, niż branie” były zwierciadłem naszej duszy. Zapytania dotyczące
przekazywania darów prosimy kierować pod:
roman brodowski@gmx.de lub tel. 0049 17 684 215 837
Z poważaniem – Roman Zygmunt Brodowski

GRUPA MUZYCZNA

Życzymy Państwu wiosennych, radosnych i rodzinnych Świąt Wielkanocnych.

Gra i bawi na weselach,
balach i innych imprezach.
Poza tym: Party serwis, sala,
kręcenie video, DVD
i wypożyczalnia nagłośnienia

Redakcja KONTAKTY

tel.: 030/ 454 48 82 lub 0179/ 244 28 90
Zrzeszenie Krajowe Berlin Brandenburg Polskich Inżynierów
i Techników T.z. przy współpracy z firmą Akuna Deutschland GmbH

Organizuje meeting zdrowotno – biznesowy

w sobotę 6 maja 2017 r. od godz. 10:00 do 12:00 w siedzibie firmy Akuna
Deutschland GmbH, Adlergestell 129, 12349 Berlin, Gościem specjalnym
będzie Janusz Gabryniewski Akuna POLSKA.

Temat spotkania: Zdrowie i sukces

Jeżeli poszukujesz możliwości zarobienia dodatkowych pieniędzy, bez
rezygnacji z dotychczasowych zajęć - to propozycja dla Ciebie!!! Ze względu
na ograniczoną ilość miejsc prosimy o potwierdzenie udziału, e-mailem:
landesverband.pol.ing@gmail.com lub telefonicznie: 0176 49 79 73 13
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Lernstatt e.V.
Darmowe kursy języka niemieckiego
(Kurs integracyjny)
Potrzebują Państwo: dowód osobisty i ewentualnie zaświadczenie
o zasiłku socjalnym (ALG II, Hartz 4, Wohngeld, Kindergeldzuschlag)
Kursy języka niemieckiego
Pn.– Pt.; Kursy ranne, popołudniowe i wieczorne
www.lernstatt-ev.de info@lernstatt-ev.de/po polsku
Gottschedstr.4 ; 13357 Berlin Wedding
U-Bahn Nauener Platz U 9; Telefon 455 30 11

WIELKI TYDZIEŃ
Z okresem Wielkiego Tygodnia i Świąt Wielkanocnych wiązało się
wiele ceremonii religijnych i zwyczajów magicznych, które przetrwały
do dnia dzisiejszego. W tradycji polskiej symbolem Wielkanocy jest
jajko – od najdawniejszych czasów traktowany jako znak życia, które
uznawano za amulet chroniący przed wszelkim złem, zapewniający
zdrowie i pomyślność. Rytuał Wielkanocny powtarza się niezmiennie
od setek lat i trwa od II wieku po dzisiejsze czasy, np. w niedziele
palmową, w niektórych regionach kraju kto żyw idzie do kościoła, by
poświęcić wierzbowe gałązki, którymi ludzie uderzają się nawzajem
i składają sobie życzenia. W wielu krajach ranek Wielkiej Niedzieli to
czas, gdy dzieci i dorośli szukają wśród trawy kolorowych jajek przyniesionych nocą przez Wielkanocnego Zajączka, u nas najczęściej
ceremonia szukania Zajączka odbywa się po śniadaniu wielkanocnym. W Wielką Sobotę mocno zakorzeniony jest obyczaj święcenia kolorowych jajek-pisanek i potraw śniadania wielkanocnego, by
w Wielkanoc po mszy rezurekcyjnej rozpocząć uroczyste śniadanie,
gdzie na stole nie może zabraknąć drożdżowej baby wielkanocnej
symbolu dostatku i mazurka. Niedziela Wielkanocna jest też okazją
do świątecznych spotkań, odwiedzin krewnych i znajomych. Święta
kończą się w lany poniedziałek zwany Śmigusem Dyngusem - najbardziej wyczekiwanym dniem przez dzieci i młodzież, który jest zawsze rzęsisty, niekiedy do przesady i pewnie przetrwa długie lata.
Okres świąteczny to czas relaksu, odskoczni od codzienności, gdzie
człowiek poddaje się magicznej ceremonii starych obyczajów ludowych, na które każdego roku z radością wszyscy czekamy.

Święcenie pokarmów
15 kwietnia 2017 r. (w Wielką Sobotę)
St. Johannes Basilika, Lilienthalstr. 5,
10965 Berlin od godz. 10:00 do 17:00
St. Marien - Spandau, Flankenschanze 43, 13585 Berlin
godz. 12:00
St. Marien - Karlshorst, Gundelfinger Str. 36,10318 Berlin
godz. 12:00

POLSKI SKLEP

POLNISCHE LEBENSMITTEL

Godziny otwarcia w okresie świątecznym:
Od 10.04. do 13.04. od godz. 9.00 - 19.30
14.04. (Wielki Piątek) - nieczynne
15.04. w Wielką Sobotę - 09.00-14.00
18.04. wtorek sklep bedzie nieczynny

Oferta świąteczna:

CHARLOTTENBURG

Pestalozzistr. 71, 10627 Berlin
(”U7” Wilmersdorferstr.)

tel: 030/324 16 32

• duży wybór kiełbas, szynek
• kiełbasa biała i świąteczna
• barszcz biały i żurek
• kapusta kiszona i ogórki kiszone
• majonez, chrzan, ćwikła, buraczki
• słodycze • ciasta (mazurek, sernik, makowiec, baby)
• cukrowe baranki
• nabiał, gotowe dipy i sosy do jajek
• prasa i wiele, wiele innych...
Wszystkim naszym Klientom życzymy zdrowych,
pogodnych Świąt Wielkanocnych, smacznego jajka
i mokrego Dyngusa!

Personel sklepu

Przyjmujemy zamówienia świąteczne do 05.04.2017 r.
Od10-13.04. niespodzianka świąteczna.
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Biuro ogłoszeń KONTAKTÓW
e-mail: webmaster@kontakty.org
FC-POLONIA.COM • FACEBOOK: FC POLONIA BERLIN E.V
MAIL: VORSTAND@FC-POLONIA.COM • TEL. 0177 5885629, TEL. 030 94877357

tel.:

030 3241632 fax: 030 37591850
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JAK ODBIERAMY SZTUKĘ?

Zdarza się czasem tak, że stojąc w muzeum przed obrazem np. Rembrandta nie
odczuwamy zupełnie nic, a na przekór wszystkiemu dopada nas chwila prawdy,
błysk zrozumienia, głębia uczuć, kiedy np. natrafimy na zwykłą reprodukcję jakiegoś sentymentalnego widoczku z XVIII wieku. Co ma wpływ na nasz intelekt, ma
naszą psychikę?

Polecam całym sercem. Można je oglądać na
wiele sposobów. Profesjonalnie z przewodnikiem albo audioguidem bądź też spontanicznie: stawać przed poszczególnymi dziełami sztuki i szukać w nich czegoś dziwnego,
czegoś, co nas zaintryguje. I może wtedy
zastanowimy się „ale co to wszystko właściwie znaczy”? Bo co znaczy na przykład ten
wygolony pies?
Może ktoś wie? Czekam na listy.
Marta Szymańska

Dziś polecam Państwu dwa muzea. Muzeum
Fotografii i Gemäldegalerie, w której znajduje się jedna z największych kolekcji sztuki
europejskiej od wieku XIII do XVIII. Muzeum
Fotografii dlatego, że chcę zachęcić Państwa do robienia zdjęć Berlinowi i dzielenia
się nimi z nami oraz muzeum pełne malarstwa, bo jego odbiór może stać się najlepszą
wiosenną inspiracją. Wiosna sprzyja bowiem
nie tylko szybszemu biciu serca, ale też intelektualnemu wysiłkowi. Po zimowym śnie,
budzimy się do życia!
Co zatem fotografujemy?
Może zachód słońca?
Że banalny? Przecież banał czasem ma
moc. Może przyczynić się do tego, że przez
krótką chwilę zrozumiemy, po co żyjemy. Ale
dlaczego obraz zachodzącego słońca jest
kiczowaty? A może nie jest? Rozmawiałam
kiedyś z profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego Jerzym Jarzębskim o kiczu. Pragnę
przytoczyć tutaj fragment rozmowy:
„Czy zachody słońca mogą być kiczowate?
Ależ mogą być kiczowate, jeżeli odbieramy
je na sposób kiczowaty! To znaczy, jeżeli
poza zachodem słońca widzimy zachody
słońca namalowane albo sfotografowane
w sposób stereotypowy, jeżeli widzimy to,
co jest schematem zachodów słońca. Wtedy
widzimy nie to, co naprawdę jest, tylko to, co
jest w nas, co jest stereotypowym widokiem
zachodzącego słońca. To jest dość pokrętne,
ale tak naprawdę wygląda sprawa kiczu.”
Jak sfotografować zachód słońca w sposób niestereotypowy? I czy w ogóle jest to
możliwe? Hmm. Czy fotografia może być
kiczowata? Przecież jest tylko uchwyceniem
rzeczywistości, natury. I jeszcze jeden problem: kiedy rzeczywistość jest kiczowata?
Kiedy natura staje się kiczowata i czy w ogóle może taka być?
Czy ktoś z Państwa, oglądając zachód
słońca, nagle zrozumiał, po co żyje? Do-

świadczył chwili (niechby trwała choć sekundę), w której pomyślał „cieszę się, że
żyję”? A może jest ktoś, kto uważa, że zachody słońca są brzydkie i może wyjaśnić,
dlaczego tak uważa? Może wzbudzają one
u niektórych niechęć, bo kojarzą się błyskawicznie z tandetnymi pocztówkami przedstawiającymi zakochanych na plaży właśnie
o tej porze dnia? A może zachód słońca ma
tak silne skojarzenia z kiczem, że nie możemy na niego patrzeć w sposób czysty i bezskojarzeniowy? A może jest tak piękny, że
gdy go doświadczamy wszystkie negatywne
konotacje tracą przewagę?
Świadomość nie musi przeszkadzać w docenianiu rzeczy banalnych bądź uważanych
za kiczowate. W jednym z wywiadów mój
ulubiony pisarz Tadeusz Konwicki wyznał:
„Na mnie największe wrażenie robią banalne zachody słońca. Zatrzymuję się, patrzę
na nieprawdopodobnie piękny zachód słońca i boleję, że tyle niepotrzebnego piękna
przewala się wokół nas, a my dalej wszystko
po swojemu. Zachód słońca, magiczna pora
dnia, co dała mi sposobność zanurzenia się
poza horyzont pospolitości w inny wymiar
myśli i wzruszeń.”
Nigdy przecież nie wiadomo, kiedy pojawi
się krótki moment, kiedy wszystko się zrozumie. Kiedy coś nas dotknie.
Czy zatem kicz nie jest jednym z narzędzi do
poznania prawdy?
Drodzy Państwo!
Czekam na zdjęcia zachodów tudzież
wschodów słońca Państwa autorstwa. Czekam na zdjęcia zrobione w Berlinie o innej
tematyce. Magazyn Kontakty (kontaktyberlin) jest na INSTAGRAMIE. #magazynkontakty. Można też wysłać do nas maila:
kiczkok.kiczkok@wp.pl
Artykuł ten ilustrują fragmenty obrazów
z Gemäldegalerie w Berlinie. Tam są tysiące
obrazów. Ostatnio oglądałam z wielkim zainteresowaniem malarstwo średniowieczne.

Meister der Darmstädter Passion, Innenseiten der
Flügel eines Krezualtars: Die Übereignung des Heiligen Kreuzes an die Kirche, około 1445 roku.

Muzeum Fotografii
Jebensstraße 2, 10623 Berlin
Godziny otwarcia:
Poniedziałek:
zamknięte
Wtorek:		
11:00 - 19:00
Środa:		
11:00 - 19:00
Czwartek :
11:00 - 20:00
Piątek:		
11:00 - 19:00
Sobota:		
11:00 - 19:00
Niedziela:
11:00 - 19:00
Bilety:
Normalny
10 Euro
Ulgowy 		
5 Euro
		
Gemäldegalerie
Matthäikirchplatz, 10785 Berlin
Godziny otwarcia:
Niedziela:
11:00 - 18:00
poniedziałek:
zamknięte
Wtorek: 		
10:00 - 18:00
Środa: 		
10:00 - 18:00
Czwartek:
10:00 - 20:00
Piątek: 		
10:00 - 18:00
Sobota: 		
11:00 - 18:00
Bilety:
Normalny:
Ulgowy: 		

KONTAKTY | 5 | KONTAKTY

10 Euro
5 Euro

Jak niewiele zmienia wiele
Wiosna ma w sobie wiele
niezdecydowania. Raz rozpieszcza nas ciepłem słońca,
które świeci coraz dłużej,
a kolejnym razem ochładza
zapał szarością deszczu. Dlatego myślę, że w tym czasie
szczególnie trudno utrzymać
nam stabilną motywację w działaniu. Obudzeni po zimie przecieramy oczy, przeciągamy się
i powoli wstajemy do swoich aktywności.
Patrzymy, jak wokół zaczyna kwitnąć roślinność i pełni
zapału zaczynamy kolejny etap życia. Następnego dnia jednak,
gdy wyglądamy przez okno, słońce chowa się za chmurami,
a pąki nie są już czymś nadzwyczajnym. Trudno odnaleźć stałość w tej zmienności. A jeszcze trudniej wytrwać w swojej drodze do celu.
W tych przejściowych okresach często ratują nas słowa
dodające odwagi, by iść dalej oraz wiara, że jesteśmy w stanie to
uczynić. Obecność kogoś, nawet przez krótki moment, kto spojrzy na nas z dumą i zachęci do kontynuowania. I choć przeżyłam
niejeden ciężki czas w swoim życiu, nie doceniałam ważności
tych gestów do momentu uczestnictwa w półmaratonie. To jest
21,1 kilometrów walki z sobą nie tylko na poziomie fizycznym, ale
i psychicznym. Chwile, kiedy wydaje się, że nie damy rady dalej. Nogi odmawiają posłuszeństwa, a w głowie pojawia się myśl,
aby chociaż na chwilę się zatrzymać. To właśnie w tych krytycznych momentach małe gesty kibiców dodawały sił. Zupełnie nieznane osoby, przechodnie, goście kawiarni, którzy przystawali,
by dopingować: „dalej, dalej, biegnij”. Dzieci z rodzinami, które
krzyczały „brawo”. Strażacy, którzy wywiesili na swoim wozie odręcznie napisany plakat „Jesteśmy z wami”. To właśnie oni i ich
wiara dodawała mi sił, by się nie poddawać i biec dalej. Oni oraz
myśl, że osoby, które kocham, są ze mną. Niesamowite przeżycie, które uświadomiło mi, jak ważne są prozaiczne gesty dodawania otuchy. Ile razy w tym tygodniu powiedziałe(a)ś swoim
najbliższym słowa dodające motywacji i nadziei? A ile razy w tym
miesiącu zrobiłe(a)ś to dla osób w ogóle ci nieznanych? Często
mówimy, że uśmiech rodzi uśmiech, lecz jak trudno nam to zastosować na co dzień. Wyłamać się z szeregu, wyjść pierwszemu(ej) do osoby, która być może wstaje rano, patrzy w szare niebo i zastanawia się, ile dni jej jeszcze zostało. Później z trudem
wychodzi z domu po chleb do pobliskiej piekarni, spotyka kogoś
na korytarzu, kto odburknie (albo i nie) „dzień dobry” i pójdzie
swoją drogą, pogrążony we własnych walkach życia. Nigdy nie
wiemy, czy to niewinne „dzień dobry” powiedziane z uśmiechem
nie odmieni czyjegoś dnia, a nawet chęci do dalszego życia. Być
swoistym dopingiem „dalej, dalej, żyj”. Te prozaiczne parę sekund, które karmi na wiele godzin, a nawet lat. Ponieważ trudno
wytrwać w drodze do celu.
Żyjemy w świecie pogrążonym we wzajemnych pretensjach, zazdrości, walce o więcej i mam poczucie, że przez
to zatracamy to, co jest naprawdę ważne. Momenty życzliwości, troski, uwagi, zainteresowania, miłości. Częściej patrzymy
gdzie, co i ile możemy dostać, niżeli dać. Osobiście wierzę, że
to, co robimy dla innych, wraca do nas. Jedni nazywają to karmą,
inni mówią „co siejesz, żąć będziesz”. Możemy nazywać to jak
chcemy, ważne, by umieć to zastosować w swoim życiu. I nie
chodzi o to, by być idealnym, ale wytrwać w dobru. Tak jak niekoniecznie ważny jest czas, z jakim przebiegłe(a)ś maraton, lecz
to, że dobiegłe(a)ś do mety. Spotykając po drodze różne przeszkody, chwile słabości, lecz również życzliwych nieznajomych,
którzy dodadzą otuchy. Nawet najbardziej wytrawni sportowcy
biegną w różnym tempie, ważne, by biec dalej, do przodu. Jedna

z najlepszych rad, jakie usłyszałam przed moim półmaratonem,
mówiła, abym biegła we właściwym kierunku. Mam poczucie,
że prawdziwy skarb kryje się w prostocie. Zwykły – niezwykły
uśmiech, zwykłe – niezwykłe „dzień dobry, cieszę się, że panią/
pana widzę”, zwykłe – niezwykłe „dalej, dalej, biegnij”... Czasami nie trzeba wiele, a to niewiele potrafi wiele zmienić. Ponieważ uważam, że w głębi serca wszyscy szukamy tego samego.
Pięknie ujął to Wiesław Myśliwski w „Traktacie o łuskaniu fasoli”:
„(...) czy nie sądzi pan, że nosimy w sobie niezmiennie te same
wyobrażenia, jakie ludzie od zawsze w sobie nosili? Mimo że
świat się zmienia. Mimo że my wciąż jesteśmy inni. Czy może
tylko udajemy innych, żeby sprostać światu. Ale w naszych najskrytszych tęsknotach wszyscy jesteśmy wciąż tacy sami, a tylko
ukrywamy to przed sobą, przed światem.”. Ponieważ trudno odnaleźć stałość w zmienności. A jeszcze trudniej wytrwać w drodze do celu.
Nie wyobrażam sobie życia bez gestów ludzkiej życzliwości. Powiedziałabym nawet, że wojnę wygrywa się wieloma
małymi bitwami. A to wszystko zależy od nas, naszych decyzji
i podejścia. Jak przywitamy ten nowy dzień. Co zrobimy, przechodząc obok smutnego znajomego. Jak się zachowamy, kiedy
zobaczymy biegnących uczestników zawodów. Ja już nigdy nie
przejdę obok nich obojętnie, bo byłam po drugiej stronie i wiem,
jak wiele siły może dodać prosty gest zachęty, by się nie poddawać. I całkowicie zgadzam się, że „w ciężkich czasach uratować
cię mogą ci, na których nigdy byś nie postawił, a życzliwość jaką
ci oferują, potrafi znaczyć tyle, co życie i śmierć” (Emma Garcia).
Dlatego w tym miesiącu wiosny i Wielkanocy życzę Państwu
i sobie doświadczania siły życzliwości nieznajomych.
Anna Maria Wladkowska

„Esej na kwiecień” Katarzyna Blitek
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PRAWO / ADWOKACI

KANCELARIA ADWOKACKA
Rok założenia 2003

Peter Kupisz
Kompetentna opieka prawna jest drogą do sukcesu
Oferuję rzetelne porady oraz opiekę prawną
w języku polskim i niemieckim
w następujących dziedzinach prawa:
•
•
•
•
•

prawo karne i drogowe
prawo rodzinne
prawo pracy
prawo gospodarcze
rozliczenia podatkowe
i księgowość

Peter Kupisz

biuro: Agricolastraße 7, 10555 Berlin-Moabit
(U-Bhf. Hansaplatz, S-Bhf. Tiergarten)
tel.: 030/682 31 107, fax: 030/68231108

kom. 0163/ 53 494 53, e-mail: kupisz@gmx.de

Chcesz załatwić swoje sprawy w Polsce?
Potrzebujesz pomocy prawnej w Niemczech lub Polsce?
Od 2013 roku działa nowa niemiecko-polska Kancelaria Adwokacka
berlińskiego adwokata Petera Kupisza oraz polskiego adwokata
Przemysława Wiaczkisa. Mówimy po polsku, niemiecku, angielsku i rosyjsku.
www.kupisz.de
www.adwokat-wiaczkis.pl

Andreas Dembski - adwokat
specjalista ds. spraw rodzinnych/Fachanwalt für Familienrecht
specjalista ds. spraw karnych/Fachanwalt für Strafrecht

wszystkie sprawy rodzinne
obrona karna – wszystkie delikty
Friedrichstraße 61, 10117 Berlin, Tel.: (030) 2759 1517
e-mail: kontakt@kanzlei-dembski.de
internet: www.kanzlei-dembski.de

KANCELARIA PRAWNO - PODATKOWA

Boguslaw Gierak

Radca prawny - polnischer Rechtsanwalt

Prawo niemieckie i polskie, specjalizacja:
rozliczenia roczne, księgowość, zakładanie,
prowadzenie, likwidacja firm, Insolvenz, Kindergeld,

Mobil: 0176 204 92 834 ▪ Tel./ Fax: 030 303 47 808 / 890
www.radcaprawny-anwalt.eu
Tangastr. 8A ▪ 13351 Berlin ▪ poradyprawne@gmx.net

PORADY W JĘZYKU POLSKIM I NIEMIECKIM
Szczególnie w kierunkach prawnych:
• PRAWO CYWILNE OGÓLNE - ALLGEMEINES ZIVILRECHT
• PRAWO PRACY - ARBEITSRECHT
• PRAWO CYWILNE I KARNE - DROGOWE VEHRKEHRSZIVIL - UND VEHRKEHRSSTRAFRECHT
• PRAWO UBEZPIECZENIOWE - VERSICHERUNGSRECHT

www.advocat-slabik.de

Adwokat Slabik mówi po polsku!

Tel.: 030 / 72 0192 88
Fax: 030 / 72 0192 89
MOTZENERSTR. 51, 12277 BERLIN
Mobil: 0179 / 395 03 27
W pobliżu S-Bahn S-2
e-mail: Raslabik@t-online.de
Stacja Schichauweg ca. 300 m
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PRAWO / ADWOKACI

Rechtsanwaltskanzlei

Steuerberatungskanzlei

Rechtsanwalt
Tomasz Kochanowski

Steuerberaterin Dipl. Kffr.
Katarzyna Kochanowska

Specjalizacja
* Prawo Karne
* Prawo Pracy
* Prawo Podatkowe
* Obsługa Spółek
* Prawo Rodzinne

Specjalizacja
* zakładanie firm i spółek
* pełna obsługa podatkowa i księgowa
* profesjonalne doradztwo podatkowe
z uwzględnieniem międzynarodowego
prawa podatkowego

E-Mail: kanzlei-kochanowski@t-online.de

E-Mail: stb@kochanowska.de

in Kooperation (keine GbR)

Rechtsanwaltskanzlei Dr. Liczbański
Rechtsanwalt
Dr. Tomasz J. Liczbański
Porady w języku polskim i niemieckim
Zakres zainteresowań m. in.:
• prawo rodzinne
• prawo związków partnerskich
(Lebenspartnerschaften)
• prawo cywilne
• prawo administracyjne

Rechtsanwalt Dr. Tomasz J. Liczbanski
Prinz-Handjery-Str. 22, 14167 Berlin
Tel.: (030) 692 09 778-0, Fax -9, info@kanzlei-dr-liczbanski.de

Porady prawne w języku polskim i niemieckim w zakresie:
prawa karnego, drogowego, cywilnego: przede wszystkim
mieszkań i nieruchomości

Dr. Sascha
Hantschel

Adres: Schillstr. 10, 10785 Berlin
Tel: 030 843 15 517
Fax: 030 843 15 516
www.hantschel-wollny.de
kontakt@hantschel-wollny.de

Hohenzollerndamm 61, 14199 Berlin;
Tel.: 81 82 0003; Fax.: 81 82 0004
Sprechzeiten: Mo., Di., Do. 09:00 – 18:00, Mi. 09:00 – 16:00, Fr. 09:00 – 14:00

Kancelaria adwokacka

Jarosław Delekta
Julian
Wollny

Specjalizacja: sprawy handlowe i gospodarcze, opieka
nad spółkami i firmami transportowymi, budowlanymi,
windykacja roszczeń, wypadki drogowe,
rozwody, prawo karne.

Mommsenstr. 19, 10629 Berlin, tel.: 030/31167096, 0170/8433970
kanzleidelekta@gmail.com, www.rechtsanwaltskanzlei-delekta.de

Maya Rosenkranz
adwokat
Specjalizacje: prawo cywilne i handlowe, prawo mieszkań
i nieruchomości, prawo ruchu drogowego

Kaiserdamm 85 • 14057 Berlin • kanzlei@ra-rosenkranz.de
Tel.: 030 - 36 41 98 - 0 • Fax: 030 - 36 41 98 - 29
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PRAWO / ADWOKACI

KONTAKTY
z adwokatem

Stefan Nowak - mecenas
Specjalista prawa rodzinnego

- uznany przez izbę adwokacką
specjalista prawa rodzinnego
- wieloletnie doświadczenie
w problemach z jugendamten
- rozwody, alimenty, władza
rodzicielska, kontakty z dziećmi itp.
Invalidenstraße 123, 10115 Berlin
Telefon: 030/611 33 14
Telefax: 030/611 19 05
stefan.nowak@t-online.de
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Finanse / Księgowość / Ubezpieczenia
Obsługa polskich klientów od 1992 roku
Fachowe doradztwo, serwis biurowy
•
•
•
•
•
•
•
•

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej
Specjalizacja w rejestracji firmy jednoosobowej
Specjalizacja w rejestracji spółek: GbR, UG i GmbH
Prowadzenie pełnej księgowości, rozliczenia podatkowe
Zmiany klas podatkowych, redukcja podatków
Wszystkie ubezpieczenia prywatne oraz firmowe
Prywatne oraz państwowe kasy chorych
Konta bankowe prywatne i firmowe

KSIĘGOWOŚĆ
Renata Podbiol-Gassal

ROZLICZENIA PODATKOWE
wypełnianie formularzy, zakładanie firm

Tel.: 030-2516958, kom.:0173-86 96 925

Załatwianie wszelkich spraw urzędowych, wypełnianie wniosków:
Gewerbeamt, Finanzamt, Agentur für Arbeit, Job Center, Elterngeld,
Kindergeld, Kitagutschein, Bürgeramt, IHK, Handwerkskammer…

Waldemar Badziag

Hardenbergplatz 2 (5 piętro), 10623 Berlin-Charlottenburg
(biuro w wieżowcu Bikini Berlin naprzeciwko dworca ZOO Garten)
Tel.: (030) 38303414, Fax: (030) 38303415, Mobil: (0177) 6161122
E-mail: waldemar.badziag@t-online.de
Internet: www.waldemar-badziag.de

BÜRO-SERVICE DANIEL NEUKÖLLN

Pomoc w zakładaniu i prowadzeniu firm
(również dla osób bez meldunku)

Rabenstr. 35, 13505 Berlin
Tel.: 030/ 4313625; Fax: 030/ 40532718

* Korespondencja urzędowa
* Wypełnianie formularzy
* Kindergeld
* Ubezpieczenia

Ksiegowość, zbudowanie egzystencji, kursy...

SZYBKO, KOMPLEKSOWO, PRZYSTĘPNA CENA
Tel.
030 / 600 594 34
Fax: 030 / 657 099 45
Mobil: 0157 789 493 57
E-Mail: biuro@biuro-daniel.de

Udzielamy fachowych porad osobom
podejmującym działalność gospodarczą
na terenie Niemiec.
Prowadzimy księgowość
oraz pomagamy w załatwieniu wszelkich
spraw urzędowych.

Godziny otwarcia:
pn. - pt. 10°° - 20°°
sob. - niedz. na termin
www.biuro-daniel.de

Wsparcie finansowe przez Arbeitsamt:

Gründungszuschuss, Einstiegsgeld, Coaching, ...

Doradztwo i uslugi w zakresie:

Zakładania i zarządzania firm w BRD i PL
- załatwiania wszelkich spraw urzędowych
- Consulting, frenching, licencji, patentu...

Hertzbergstr. 20, 12055 Berlin - Neukölln
(Przystanek: Hertzbergplatz M41)

Tanie Gewerby i Biuro!
• Gewerby bez konieczności meldunku
• Profesjonalna obsługa budowlańców
• Sprawdzanie LV, oferty, rozliczenia
• Tłumaczenia • Zapobieganie oszustwom
• Załatwiamy Kindergeld (190€/mies. na dziecko)
• Szybko, tanio, solidnie

Gewerbe-Service, Dipl.-Ing. Peter Hoffmann
Reisstr. 17, 13629 Berlin-Spandau (50 m od U7 Siemensdamm)

Tel.: Lyca: 0152-18214530, Lebara: 0151-66156997
E-mail: GewerbeService@onet.eu
Czynne do 20.00 w poniedziałki, wtorki i środy

Księgowości,problemów podatkowych

- też przy współpracy ze Steuerberaterem ...

Organizacja pomieszczeń dla firm, adresu...

Robert Koszewski Dipl. Betriebswirt

Pannwitzstr. 42a, 13403 Berlin,

e-mail: koszewski@web.de, www.gazeta-online.de

Tel.: 030/413 78 91, 0171 570 52 44

Połączenie:
S8- Eichborndamm,
U8- Rathaus Reinickendorf lub Bus - 221

J.N. Büroservice Berlin Jarosław Nowakowski

Sprawy urzędowe - Agentur für Arbeit /
Familienkasse / Gewerbeamt / Bürgeramt /
Job Center / Wnioski / Odwołania /
Tłumaczenia / Prowadzenie rachunków
małych firm / Rozliczenia podatkowe /
Gewerbe bez stałego meldunku /
Dojazd do klienta

Büroservice & Unternehmensberatung

Michalak

Berlin - Spandau
• Pomoc w zakładaniu i prowadzeniu ﬁrm
• Gewerba - adres korespondencji
• Korespondencja urzędowa
• Kindergeld, JobCenter

TANIO
SZYBKO
SOLIDNIE

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku od 16.00- 20.00

Falkenseer Chaussee 36
13583 Berlin - Spandau
e-mail: magda77@t-online.de

Tel.: 030 20878872
Fax: 030 20878874
Mobil: 0157 74845475
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Dipl.-Kfm

e-mail:
jaroslaw@nowakowski-privat.de
Tel.: 030/ 762 10 516
Mobil: 0151/ 17890903

Finanse / Księgowość / Ubezpieczenia
Dipl. Kffr. Cornelia Barnbrook

Büroservice

Już od 25 €
Schloßstraße 50, 12165 Berlin
U9 Rathaus Steglitz

Doradca podatkowy
Specjalista d/s międzynarodowego
prawa podatkowego
i zakładania spółek GmbH

info@schloss50-bueroservice.de
www.schloss50-bueroservice.de
Mobil: 0152 06565253
Tel.: 030/ 797 89 699; Fax: 797 89 722

Tel.: 030 484 926 70
MÓWIMY PO POLSKU

BARNBROOK GMBH

www.barnbrook.tax
e-mail: info@barnbrook.tax

Dipl. Kffr. Grażyna Gronowska
Asystentka doradcy podatkowego

LVM Versicherungsagentur

Sylwia Grunt

Fachberaterin für Finanzdienstleistungen (IHK)
Fredericiastraße 27, 14059 Berlin-Westend

Tel.: + 49 30 13 88 62 22, Fax: + 49 30 13 88 62 23
Jüterboger Str 5 Büro 16 (przy urzędzie komunikacji)
10965 Berlin-Kreuzberg, Tel.: + 49 30 69 81 55 24 ,
Fax: + 49 30 69 81 80 26, Mobil: + 49 177 605 78 18

email: info@grunt.lvm.de, www.grunt.lvm.de
Doradztwo finansowe oraz wszystkie
ubezpieczenia prywatne i firmowe
Ubezpieczenia komunikacyjne
(uznajemy Twoje znizki z Polski)
Usługi rejestracyjne

Tel.: 030/77006344 • Fax: 030/23916283 • 0176/49127482 • 0177/3916580
naszeplbiuro@onet.pl

Ewa Gertzen

„Gertzen - Consulting"

Niemożliwe umożliwiam! Od Gewerby po Jobcenter!!!

Pomagam w załatwieniu: formalności urzędowych,
wypełniania dokumentów, prowadzenia korespondencji

Kontakt: 0163 / 46 24 160

Najtańsze ubezpieczenia prywatne i dla firm
Wszystkie ubezpieczalnie, na rynku od 1992

E-Mail: ewa.gertzen@hotmail.de, www.gertzen-consulting.net

www.ubezpieczeniawberlinie.de
Email: fuerst.r@web.de • Tel.: 030 462 22 07
Fax: 030 462 22 49 • Mobil: 0177 80 99 014

Poniedziałek, wtorek, czwartek - godz. 10.00-18.00
Siegfriedstr. 13, 12051 Berlin Neukölln

Tanio Szybko Solidnie
3 lata doświadczenia

Steuernummer, księgowość miesięczna i roczna, meldunek firm
bez stałego zameldowania w Berlinie, Kindergeld, handel w e-bay,
pisma, EKS, rozliczenie z skarbówką, zwrot Vat,
Businessplan dla Jobcenter, płace pracowników.

Tel.: 0176 98550855

190
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Finanse / Księgowość / Ubezpieczenia

Marek Seruga

Od 1880 roku na rynku niemieckim

Doradca Ubezpieczeniowy dla polskich klientów

Ubezpieczenia samochodowe

Prywatne ubezpieczenia emerytalne
i na życie

PKW, LKW, eVB numer
uznajemy wszystkie zniżki z Polski
specjalna klasyfikacja dla młodych
i nowych kierowców 75%/60%

Lebensversicherung/ Sterbegeldversicherung
Rentenversicherung/ Riester Rente itp.

Ubezpieczenia Firmowe
Ubezpieczenia od ochrony prawnej

Prywatne ubezpieczenia osobowe
mieszkaniowe, na dom, mienia i od
nieszczęśliwych wypadków

Prywatne i Państwowe kasy chorych

e-mail: marek.seruga@rheinland-versicherungen.de

Versicherungsfachmann (IHK)

Tel.: 030/ 5165229-0
Mobil: 0179/ 70 20 572
Fax: 030/ 5165229-29
Seddiner Str. 5, 10315 Berlin

PS Büroservice

Unternehmensberatung, Arbeitsvermittlung

Dudenstr. 78, 10965 Berlin
(U6: Platz der Luftbrücke,
Bus104: Kolonnenbrücke)
Tel.: 030/74 78 49 32
Fax: 030/74 78 49 31
E-Mail: ps.buroservice@yahoo.com







Meldunek firm bez stałego zameldowania w Niemczech
Obsługa małych firm
Pomoc w wypisywaniu rachunków
Sprawy urzędowe, wypełnianie wniosków: Gewerbeamt,
Jobcenter, Agentur für Arbeit, Kindergeld, Elterngeld,
Kitagutschein, Bürgeramt, IHK, HK, Finanzamt itd.
Konta bankowe prywatne i firmowe

RYJAK BÜROSERVICE &
UNTERNEHMENSBERATUNG
•
•
•
•

Gewerba - adres do korespondencji
Księgowość / kpl. obsługa małych firm
Pisanie pism, rachunków, odwołań
Korespondencja z urzędami i wizyty w Jobcenter,
Arbeitsamt, Kindergeld, Konta bankowe etc.
Mobil: 015787724418 - 015784894000
Tel./Fax: 030 40914444 - 030 95616235
Schönwalder str. 10, 13347 Berlin-Wedding
E-mail: biuro-dr@web.de
E-Mail: mryjak@yahoo.com

Serwis biurowy

Pomoc w zameldowaniu i prowadzeniu firm,
księgowość, korespondencja urzędowa
Marzena Golynska
tel.: 01522 588 4317
tel.: 0173 7211 919

Monumentenstr. 32A
10829 Berlin-Schöneberg
U-Bahn Kleistpark/S-Bahn
Julius-Leber Brücke
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TŁUMACZE
mgr Winfried Lipscher

- tłumacz przysięgły długoletni kierownik zespołu tłumaczy Ambasady RFN w Polsce

przyjmuje zlecenia ustne i pisemne, pomoc w urzędach,
wizyty w zakładach karnych.
Krótkie terminy !
Lotosweg 49, 13467 Berlin-Reinickendorf, tel.: 405 86086;
Fax 405 86087; mobil: 0171 8436199; e-mail: w.lipscher@t-online.de

Tłumaczenia ekspresowe

Tłumacz przysięgły – mgr Karolina Kosior
Sigmaringer Str. 1 (4. piętro)
10713 Berlin–Wilmersdorf
tel. 030/536 455 59 lub 0176/844 663 88
karolina.kosior@t-online.de; www.polnisch-uebersetzer.com
Blissestr. (U7) 100 m, Berliner Str. (U9) 800 m
Heidelberger Platz (Ringbahn) 1,2 km

mgr ZDZISŁAWA KARNETZKA
– tłumaczka przysięgła

akty USC, świadectwa, umowy, dokumenty ubezpieczeniowe
Tel.: 01639805226, fax: 81052219, z.karnetzka@t-online.de

Tłumacz
przysięgły
języka polskiego
dla sądów
i notariuszy
Berlina

Tel.: 030/24721362

Faks: 030/2410971
E-Mail: kmr-web@t-online.de

Rochstrasse 9

10178 Berlin

Bus/Tram/U/S-Bahn Alexanderplatz

Mellener Str. 6, 12305 Berlin S-Bhf Lichtenrade

MARIA GAST-CIECHOMSKA

TŁUMACZKA PRZYSIĘGŁA - TŁUMACZENIA PISEMNE I USTNE
Hessenring 16, 12101 Berlin, Nähe S-Bhf. Südkreuz
Tel./faks 45 32 758
0160 94 111 856
E-Mail: gast.freespace@gmx.de
Teksty medyczne, dokumenty, umowy, teksty techniczne

mgr Marion

Falk - tłumaczka przysięgła

Wszystkie tłumaczenia / w tym też z dziedziny podatkowej
(np. niemieckie zeznania podatkowe) i księgowości firm / Pomoc
w urzędach, innych sprawach, również w USC – przystępne ceny
i krótkie terminy wg. uzgodnienia

13057 Berlin – Hohenschönhausen, Warnitzer Str. 19

tel./fax: (030) 9285418, mobil: 0175-4577113, e-mail: info@marionfalk.de

POLSKI • NIEMIECKI • WŁOSKI
ARTUR KOLASIŃSKI
DYPLOMOWANY TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY
TEL.: 2170679 LUB 0163738314; artur.kolasinski@yahoo.de
PARISER STR. 61, 10719 BERLIN-WILMERSDORF
150 METRÓW OD STACJI METRA U-SPICHERNSTRAßE

Tłumaczenia ekspresowe i pomoc
w kontaktach z urzędami, policją i sądami

mgr Małgorzata KUSZAK
tłumaczka przysięgła

Merlinweg 10, 13465 Berlin (Frohnau)
tel.: 030 - 401 61 10 © kom.: 0172 – 318 63 58

www.polkontakt.de ©e-mail: kuszak@polkontakt.de

TŁUMACZ
PRZYSIĘGŁY
Wszystkie
tłumaczenia,
krótkie terminy

Ewa Golabek-Alberth
0152 226 79 474

info@maluski.de

Wszystkie tłumaczenia, krótkie terminy

tel.: 030 814 93 668
kom. 0152 226 79 474
fax: 030 21978655 golabek-alberth@vodafone.de
Braunschweiger Str. 50, 12055 Berlin, S/U Neukölln

POLSKI

NIEMIECKI

ANGIELSKI

mgr RENATA LEHMANN
TŁUMACZKA PRZYSIĘGŁA
Tel. 498 71 890, 0179/15 888 54
Hausotterstr. 31 A, 13409 Berlin
Berlin-Reinickendorf (U 8)
U-Bhf. Franz-Neumann-Pl.

Fax: 260 739 44, mail@poldienst.de

Kaja Poprawska-Kunze - TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE
Tel.: +49 163 819 02 64, kaja.poprawska@yahoo.de
Muskauer Str. 25, 10997 Berlin-KREUZBERG
U1 Görlitzer Bhf, U8 Ko�busser Tor, M29 Heinrichplatz

DOROTA RZYMOWSKA • TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY
polski, niemiecki, hiszpański
Privatstrasse 2, 16 13053 Berlin

Alt-Hohenschönhausen / Lichtenberg
Tram M4 do Hansastr./Malchower Weg
Tram M5, M17 do Prerower Platz, S-Hohenschönhausen

tel.: 030/96 065 166 • fax: 030/96 069 122 • 0172 177 81 64
polnisch.spanisch@gmx.de • www.uebersetzen24.com
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TŁUMACZE

Zygmunt J. Piątosa

Tłumacz przysięgły języków niemieckiego i polskiego
Teksty ekonomiczne, techniczne, prawne, dokumenty

Tłumaczenia ważne także w Polsce !

Tel. (030) 262 68 04, Fax (030) 261 27 69
Mobil (0172) 30 78 355
Zygmunt@compuserve.com
14197 Berlin-Wilmersdorf, Johannisberger Str. 41A

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY
Dorota Blüm - Artus

Hessenring 11
12101 Berlin-Tempelhof
tel.: 0172 - 16 878 16, 030 - 395 90 09
E-mail: D_Bluem-Artus@web.de

Peter ADAM tłumacz przysięgły

10719 Berlin-Wilmersdorf, Pariser Str. 52,
dojazd U-Bahn (U9) Spichernstrasse
Telefon: (030) 88 68 29 20,
Email: adam.berlin@t-online.de, Fax: (030) 88 68 29 21

Zaprzysiężony w Niemczech i Polsce

Mgr Ewa Lüders

Hettnerweg 26, 13581 Berlin - SPANDAU
Tel.: 3 31 67 31 lub 0 173 2 05 70 92

BEATA
BAR

Tłumacz przysięgły

Solinger Str. 8, 10555 Berlin, Tel.: 0175/175 48 58
E-Mail: beata.bar@gmx.de, www.beatabar.de
U9 Hansaplatz, S Tiergarten

NAUKA / PRACA

Największa firma do usług hotelarskich
w Niemczech i bezpośredni pracodawca
poszukuje od zaraz

pokojówek/pokojowych
do Hotelu położonego w Berlin Mitte!

Wymagana jest tylko znajomość języka niemeckiego lub angielskiego
w stopniu komunikatywnym. Opłata za godzinę wynosi 10,00 euro.
Premia za jakość, dopłata w świeta.
5 dni roboczych w tygodniu, weekendy na przemian.
W celu umówienia terminu na rozmowę kwalifikacyjną prosimy
o kontakt telefoniczny:

pani Syrovatska: 49 177/2332961 / +49 30.6003166-12
Kontakt: 3B Berlin Premium Hotelservice GmbH
Blücherstraße 22, 10961 Berlin, Hof V
U-Bhf Gneisenaustraße (Mittenwalder Str.)
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NAUKA / PRACA
 Kurs prawa jazdy kat. B (samochód osobowy) 299 Euro
Cena obejmuje: 14 godzin zajęć teoretycznych, 12 godzin zajęć praktycznych
(jazdy drogami pozamiejskimi, jazdy autostradą, jazdy po zmierzchu),
opłatę za jazdę egzaminacyjną, kurs pierwszej pomocy, materiały szkoleniowe
(również w języku polskim). Uwaga! Cena nie obejmuje jazd po mieście.
Koszt jazd po mieście: 28,50 Euro (45 minut)

 Oferujemy również kursy prawa jazdy kat. A, C oraz D
Informacja w języku polskim: 01520/5934468
Informacja w języku niemieckim: 030 755699870 lub 0176/ 10419111

Ambulanter Pﬂegedienst "Galerie"

szuka Alten- Pflegehelferin ze znajomością j.niemieckiego i j.polskiego.
Prawo jazdy nie potrzebne. Tel.: (030) 32303208 w godz. 12.00-16.00.
Pflegedienst istnieje od 10-ciu lat!!!

POSZUKUJEMY PRACOWNIKÓW

do obsługi hotelowej w Berlinie na stanowisku:

abw-Sprachschule
anerkanntes Prüfzentrum
(telc, BAMF)

Bezpłatnie dla ALG 2, intensywne kursy języka niemieckiego
dla obcokrajowców i przesiedleńców
· kursy dla początkujących i zaawansowanych
· przed południem i wieczorem

- POKOJÓWKA/POKOJOWY
- KIEROWNIK ZESPOŁU (ze znajomością j. niem.)
- KUCHNIA (ZMYWAK)

Oferujemy pełen etat, pół etatu lub MiniJob, opłata za godzinę wynosi
10 € (brutto), w niedziele i święta zapewniamy dodatkowo 75%
wynagrodzenia podstawowego. Współpracownikom dojeżdżającym
z Polski częściowo zwracamy koszt dojazdu.

Tel.: 0172 7207079, 0176 60882221
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Sophie-Charlotten-Str. 30A, 14059 Berlin, tel. 030 3222033
Sprachschule am Dong Xuan Center;
Herzbergerstr. 33/34,
www.abw-berlin.de
10365 Berlin
E-mail: sprachschule@abw-berlin.de

PROFESJONALNA NAUKA GRY NA SKRZYPCACH!
Więcej informacji na www.mariaossowska.com
Zapraszam na bezpłatną lekcje próbną!
Dipl.Mus. Maria Magdalena Ossowska
Tel.: 0151 28 007 007, info@mariaossowska.com

 Bezpłatne kursy języka niemieckiego wraz ze szkoleniem
dla opiekunów medycznych osób starszych
 Kursy integracyjne dofinansowywane przez
Urząd Federalny (niem. BAMF)

Informacja w języku polskim: 01520/5934468
Informacja w języku niemieckim: 030/755699811
MVZ im nördlichen Berlin/Umland sucht ab sofort eine/n engagierte/n ZÄ/ZA für KFO Praxis mit und ohne Erfahrung sowie
eine/n ZÄ/ZA für eine ZA-Praxis.
Weiterhin suchen wir eine ZFA für die Assistenz mit Spätdienst, Teiloder Vollzeit möglich, langfristige Zusammenarbeit,

Tel. 0049 152 33773858

Matematyka po polsku, po niemiecku
www.matheman.de

przygotowanie do gimnazjum, do MSA, do matury,
przychodzę do domu. Tel: 030 99 21 43 35 MATHEMAN

Ambulanter Pflegedienst hesena Mobil
poszukuje do „Intensiv-WG“ in Berlin Alt-Mariendorf

egzaminowanych pielęgniarek, Altenpfleger i pomoce pielęgniarskie
ze znajomością j. niemieckiego.

Bliższe informacje w j. polskim i niemieckim:
A.Czyrka-Kwast, tel.: 030 32512699
pdl-mobil-berlin@hesena.de, www.hesena.de
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NAUKA / PRACA
Szukam kierowcy Kat.C (do 7,5 t), jako kierowca dostawca na terenie
Berlina z własną „Gewerbe” i najlepiej z własnym transporterem (7,5 t).
Kontakt: 0172 3821469
Zatrudnię od zaraz fizjoterapeutkę na 20–30 godz./ tyg.
Z uprawnieniami drenażu limfatycznego. Wymagana znajomość
języka niemieckiego. Tel.: 030 7053738 lub kom: 0151 62870539
Suche Mitarbeiter für Treppenhausreinigung und Gartenpflege.
Voraussetzung: PKW – Führerschein, Gewerbeschein und
Deutschkenntnisse. Tel.: 0163 9131647
Zatrudnię malarza z doświadczeniem w zawodzie i podstawową
znajomością języka niemieckiego. Praca na stałe z umową o pracę.
Proszę o kontakt tylko osoby do 40 lat. Tylko poważne oferty.
Tel.: 0174 9461227
Firma budowlana Ceramix szuka murarzy i malarzy. Wymagana
Gewerbe. Tel.: 0179 6813575 lub 0163 8639049
Rodzinna firma sprzątająca zatrudni do sprzątania mieszkań i biur.
Wymagane Gewerbe. Tel.: 0176 38804792
Praktyka stomatologiczna w Berlin – Spandau poszukuje
„Zahnmedizinische Verwaltungshelferin”. Możliwy Teilzeit lub
MiniJob. Kontakt na email: zahnpra@web.de
Praktyka stomatologiczna w Berlin – Spandau poszukuje
„Zahnmedizinische Prophylaxehelferin”. Możliwy Teilzeit lub
MiniJob. Kontakt na email: zahnpra@web.de
Zatrudnię do roznoszenia gazet i reklam. Praca 4 dni w tygodniu,
stawka 8,84 €/h brutto. Tel.: 0178 9030753
Uwaga! Uwaga! Szukam chłopaka, który 01.03.2017 ok. godz. 20.00
jechał Tram linii 13 lub 16 (ubrany sportowo, B-Cap, dwu-kolor., kurtka,
na głowie prawdopodobnie znamię lub blizna). Wysiadł na przystanku
Möllendorffstr. – Storkowerstr. - Josef-Orlopp-Straße. Proszę o kontakt,
tel. lub SMS 0048 664 609 203 Anka (zguba do odebrania!)
Starsze Małżeństwo z Britz poszukuje Pani z doświadczeniem do
pomocy w sprzątaniu mieszkania. Tel.: 0176 65869512 dzwonić po 18.00
Mauer und Einschaler für Berlin / Brandenburg gesucht.
Tel.: 0170 5564420
Firma Transportowa szuka pracowników z umiejętnością montażu
mebli do pracy przy przeprowadzkach. Tel.: 0151 24242432
Korepetycje. Udzielam korepetycji z języka angielskiego,
niemieckiego, matematyki i polskiego. Przygotowuję do MSA.
Cena 10 €/godzina, Marta, tel.: +49 152 54397686
Studenci szukają pracy tapetowanie, malowanie, prace w ogrodzie,
okna, opieka nad dziećmi. Tel.: +49 1521 0362655,
Email: reinigungberlin17@gmail.com
Poszukuję Pana lub Panią do serwisu przy czyszczeniu biur
i budynków na umowę lub „Gewerbe”. Oferuję stałą i długą
współpracę. Kontakt: nkhomeservice@googlemail.com

Ambulanter Pflegedienst ConVIDA sucht Pflegehelfer für
Volleinstellung, gute Konditionen, gute Bezahlung, gute
Arbeitsklima, keine doppelt Dienste!!
Voraussetzung Führerschein kl.B , Deutschkenntnisse,
gute Einstellung. Sehr gerne Katholische Konfession!!!
Mobil: 0157 73 78 95 44, Büro: 03328 339 10 81
convidapflege.de

Lekcje Języka Polskiego
Doświadczona nauczycielka języka polskiego, absolwentka
polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie
(specjalność nauczycielska) udziela lekcji języka polskiego.

• kursy indywidualne i grupowe
• konwersacje
• wszystkie poziomy (początkujący,
średniozaawansowani, zaawansowani)
• praca z dziećmi (też ze środowisk
dwujęzycznych)
• kursy na Skype

Zapewniam materiały do nauki.
Mówię biegle po niemiecku.
Wyjaśniam gramatykę również
po niemiecku, angielsku.
Marta Szymańska
Adres: marjantaik@op.pl,
tel. 017699341801

NCM Malerbetrieb GmbH
Usługi malarskie, tynki dekoracyjne, fasady
oraz profesjonalne wykończenie domów, mieszkań,
biur i klatek schodowych.

Poszukujemy wykwalifikowanych malarzy (również z Gewerbą).
TEL. 0 30 / 72 01 88 40
FAX 0 30 / 72 01 88 41
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NIERUCHOMOŚCI

NAUKA / PRACA
Firma usług hotelarskich oferuje całoroczne miejsce pracy jako

pokojówka/ pokojowy
oraz kierownik piętra

Godziny pracy: pon-niedz. między godz. 8.00 - 17.30
4-8 godzin dziennie / 5 dni w tygodniu
wynagrodzenie za godzinę wynosi 10 € plus dodatki
za niedziele i święta. Znajomość języka niemieckiego
wymagana.

Kontakt: CLEAN Berlin,
Elsenstr. 112, 12435 Berlin
Tel.: 030 31504654
E-mail: c.fiedler@clean-hotelservice.de

POKOJE DO WYNAJĘCIA
dla osób z działalnością (Gewerbe) lub zatrudnieniem
Franz-Neumann-Platz oraz Neukölln.

Adres do korespondencji - skrzynki pocztowe. Kontakt w godzinach
od 10.00 do 14.00 (od poniedziałku do soboty), tel.: 0152 06565253
Grundstück 2000 m2 mit baufälligem, entkerntes Haus in Herzhorn.
Nähe Wriezen oder 16 km von Strausberg, für nur 16 000 € zu verkaufen. Tel.: 017684 680304
Działki budowlane uzbrojone nad jeziorem Bronków.
Cena za mkw. 9 €. Wieś wypoczynkowa wśród lasów i jezior.
Ryby, stadnina koni, grzyby, spokój. Dobry dojazd; do Krosna
Odrzańskiego 12 km, do Guben 20 km. Tel.: 0176 49039922.
Sprzedam dom szeregowy do zamieszkania od zaraz: 4 pokoje,
z garażem, piwnicą i balkonem. Powierzchnia: 170 m², działka-200 m².
Miejscowość-Pl-Lubsko / Sommerfeld - 25 km od granicy.
Tel.: 030 8430052, Tel.: 0160 97928705
Wynajmę mieszkania 2, 3 i 4 pokojowe w Falkenhagen przy Pritzwalku,
z garażem i meldunkiem. Cena za metr kwadratowy, to 6 Euro + opłaty.
Schufa wymagana. Tel.: 0152 11845964
Wynajmę mieszkanie na Neukölln-Gropiusstadt 2 pok. o pow. 64 m²
dla spokojnych, niepalących (najlepiej pracownic/pracowników) osób 1.000,00 EUR. Udziele również meldunku na dłuższy okres.
Tel.: (030) 91594978

Wir stellen ein: Fachkräfte aus dem Elektro-und Metallbereich, sowie
KFZ-Mechaniker zur Festeinstellung bundesweit, vorrangig Großraum
München und Gebiet Aachen. Wir betreuen unsere Mitarbeiter
persönlich durch polnisch-sprachige Disponentin. Bei Interesse melden
Sie sich bitte bei Agnieszka Malinowska, Email: a.malinowska@quip.de,
Handy: 0 175 965 2244, 02361 4860412

Wynajmę dwa pomieszczenia pod działalność,
Wilmersdorf. Tel.: 0176 49891284
Wynajmę pokój dla 1-2 Pań. Schöneberg, Winterfeldstr./ Frobenstr.
Tel.: 0172 3268169
Sprzedam dom z garażem na dwa auta 260 m², rok bud. 2009
w Smiechowie koło Gąsek, 3 km do morza, na działce 1000 m². Kominek, taras 20 m² oszklony, oddzielny budynek gospodarczy.
Ogród zagospodarowany. Cena 825.000 zł do negocjacji.
Tel.: 0049 172 8056405
Do wynajęcia dla dwóch osób pracujących 2 pokojowe, umeblowane
mieszkanie, kuchnia, łazienka 50 m2 parter Schöneberg, 600 euro,
tel.: 017678469266
Sprzedam albo wynajmę mieszkanie 50 m od jeziora- pokój z kuchnią, wc, zabudowana weranda, garaż, 200 km od Berlina.
20 tys. Euro. Tel.: 017678469266
Wynajmę turystom - biznesmenom czasowo lub na stałe umeblowane mieszkanie w Warszawie 80 m² (3 pokoje) albo zamienię na mieszkanie lub dom w Berlinie lub okolicach tel.: 0157 57193258
Działka nad morzem w Gąskach, koło Mielna, 1000 m², pozwolenie
na budowę, 120 m od plaży, cena do negocjacji, media.
Tel.: 0048 696649688, 0049 178 6917913

Matrymonialne / Towarzyskie
Sympatyczny Pan, lat 50 (od ponad 39 lat w Berlinie), lubiący
podróże, taniec, pełen humoru, oczywiście pracujący, pozna
miłą Panią do 45 lat. Chętnie związek stały. Tel.: 0151 63928651.
Miłą, szczupłą Panią po 50-ce w celu wspólnego spędzenia czasu
z chęcią poznam. Roman-b3754@gmx.de
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Pasja na dwóch kółkach

z osobna wpływa w ogromnej mierze na bezpieczeństwo całej grupy. Zdarza się nam też
jeździć we dwie osoby na jednym motorze.
Motocykliści budzą wiele emocji. U jednych budzą podziw, u innych strach. Szcze- Oczywiście pojazd musi być do tego przyale też kierowca wyjątkowo odgólnie narzekają na nich kierowcy samochodów, jednak statystyki podają, że je- stosowany,
powiedzialny. Wioząc kogoś na motocyklu,
dynie co 5 wypadek motocykla z samochodem spowodowany jest przez kierowców ma w rękach przynajmniej dwa życia, swoje
pojazdów dwukołowych. Wojciech Cieciuch, członek polskiej grupy motocyklowej i pasażera.

w Berlinie, przekonuje, że przy odrobinie rozwagi i rozsądku jazda na motorze Anna Burek: Taki motocykl to szybka maszyna. Jak daleko potraficie się oddalić
może być zupełnie bezpieczną pasją.
od Berlina w ciągu weekendowego wyjazdu?

Anna Burek: Jak zaczęła się Twoja pasja
Wojciech Cieciuch: Częstotliwość spotkań
związana z motocyklami?
trudno określić, bo jak wspomniałem, często
Wojciech Cieciuch: Moja pasja zaczęła się wychodzą one bardzo spontanicznie. I nie
właściwie już w dzieciństwie, motory u nas mówię tu tylko o niespodziewanych spow domu były właściwie od zawsze. Zaczyna- tkaniach w kawiarni, które na ogół skupiają
łem jeździć na sprezentowanej mi przez tatę się na wspominaniu wyjazdów, planowaniu
motorynce, potem WSK-i, MZ-ki i tak dalej. kolejnych wycieczek, wymienianiu się poraWiadomo, że z wiekiem wiele się zmieni- dami i ciekawostkami z zakresu motoryzacji.
ło, przede wszystkim wzrastały pojemno- Także spontanicznie zdarza się nam wyjeści silników motorów, na których jeździłem, chać w trasę lub zwyczajnie na miasto. Wyzmieniali się też ludzie, którzy towarzyszyli starczy, że któryś z nas się nudzi lub szuka
mi w trasach, jednak jedno pozostało - za- towarzysza przejażdżki, szybki SMS, telefon
wsze przyświecała mi idea bycia aktywnym i po chwili ruszamy już w trasę razem. Trzemotocyklistą. Marzyło mi się jeżdżenie na ba też pamiętać, że to hobby bardzo zależco dzień, przemierzanie największej liczby ne od pogody, czasami trudno jest więc coś
kilometrów na motorze, poznawanie nowych zaplanować. W sezonie, czyli od kwietnia
miejsc, spędzanie wakacji na dwóch kół- mniej więcej, staramy się jeździć już więcej
kach. Kiedy cztery lata temu przyjechałem i z tzw. pomysłem. Osobiście niemalże każdy
do Berlina, zacząłem szukać grupy moto- weekend spędzam wtedy poza Berlinem, bo
cyklowej, do której mógłbym dołączyć, by jazda od skrzyżowania do skrzyżowania nie
wspólnie z jej członkami rozwijać swoje zain- jest tym, co w motocyklowym hobby cieszy
teresowania.Trafiłem wtedy na polskie forum najbardziej. Lubię po prostu wsiąść na motor
motocyklowe w Berlinie, a wkrótce potem - i pojechać tam, gdzie mnie oczy i koła pona pierwsze spotkanie grupy motocyklistów niosą.
z Polski.
Anna Burek: Czy wybierając się na weekA.B.: Czy polska grupa motocyklowa endowe wypady, spędzacie je głównie na
w Berlinie jest jakimś stowarzyszeniem jeździe czy raczej chodzi o dotarcie z jednego miejsca w drugie inaczej niż samoczy grupą formalną?
chodem albo samolotem?
Wojciech Cieciuch: Nie, nie jesteśmy żadną organizacją. Nie mamy też żadnej spe- Wojciech Cieciuch: Raczej chodzi o samą
cjalnej nazwy. Zamiast skupiać się na formal- jazdę, o poczucie tego wiatru we włosach,
nościach, my skupiamy się na przyjemności docenienie natury i przyrody wokół, podąjazdy na dwóch kółkach. Jesteśmy grupą żanie za takim poczuciem wolności. Oczyprzyjaciół o tych samych zainteresowaniach, wiście w trakcie wyjazdów kilkudniowych
łączy nas wspólna pasja i zakładamy, że to musimy w pewnym momencie odpocząć,
wystarczy. Jednocześnie też dzięki braku umówmy się, siedzenie na motorze to jednak
formalnych założeń grupy, łatwo do nas do- nie to samo co wygodny fotel. Każdy wyjazłączyć - wystarczy mieć swój motor i zjawić dowy dzień kończy się na ogół jakimś ognisię na którymś z naszych spotkań, zabiera- skiem czy wspólnym siedzeniem do zmierzjąc dobry humor. Liczebność naszej grupy chu. Bez szaleństw, bo jazda na motorze to
stale się zmienia, towarzyszą nam całe ro- ogromna odpowiedzialność. Nie ma mowy
dziny czy też znajomi mniej związani z mo- o nadmiarze alkoholu czy ryzykowaniu nietocyklami, momentami czasem nawet trudno wyspania.
określić, ilu nas dokładnie jest, bo zdarza się,
że osoba, której nie widzieliśmy od miesięcy, Anna Burek: Jakie są główne zasady,
nagle dołącza ponownie na jakimś wyjeź- o których należy pamiętać na takich wydzie. Jednak w trakcie największych spotkań jazdach?
bywa nas około dwudziestu. Naszą bazą jest
Kawiarnia Mały Książę na Südstern, to tutaj Wojciech Cieciuch: Na pewno te pomożemy niemal w ciemno wpaść, spodzie- wszechnie znane zasady bezpieczeństwa
wając się zaparkowanych pod lokalem moto- na drodze. Poza tym trzeba pamiętać, że
cykli i jakichś znajomych w środku. Poza tym jadąc na motorze, jest się bardziej wystawiowłaściciel kawiarni także aktywnie uczestni- nym na urazy niż siedząc w samochodzie,
dlatego odpowiedni ubiór i zabezpieczenie
czy w naszych spędach.
bagażu są niezbędne. Pilnujemy tego, by nie
Anna Burek: Jak często się spotykacie wyruszać w trasy niewyspani czy po zakrapianej nocy. Bezpieczeństwo każdego z nas
i co dzieje się w trakcie takich spotkań?
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Wojciech Cieciuch: No tu właśnie pokutuje
przekonanie o tym, że wszyscy motocykliści
to szaleńcy i tzw. dawcy organów. Nie ma
przecież osobnych przepisów dotyczących
prędkości dla kierowców samochodów i motocykli. Obowiązują nas te same zasady,
więc mimo że maszyna ma możliwość rozpędzenia się do zawrotnej prędkości, musimy pamiętać o tym, że obowiązują nas takie
same przepisy, jak pozostałych uczestników
ruchu drogowego. Jedyna przewaga, która
pozwala nam czasami zyskać na czasie, to
korki czy przeszkody na drodze, które mija
się nam łatwiej niż kierowcom samochodów.
Poza tym, jeżdżąc razem, poruszamy się
w kolumnie, którą reguluje pierwszy i ostatni
motocyklista. Nie ma więc mowy o frywolnej
jeździe czy nierozsądnych manewrach.
Anna Burek: Niektóre z maszyn jednak aż
kuszą o łamanie przepisów.
Wojciech Cieciuch: No to zależy oczywiście
od maszyny. Mój obecny motor może osiągnąć prędkość do 230 km/h, ale co z tego,
skoro jazda na nim przy takiej prędkości daleka jest od przyjemności. Motor jest ciężki,
sztywny i po pięciu kilometrach tak szybkiej
przejażdżki, człowiek odczuwa dość mocne
zmęczenie. Model ten spisuje się natomiast
świetnie w dynamicznej turystyce. Są też takie, które stworzone są do szybkiej jazdy, np.
ścigacz Yamaha R1, którym jeżdżą znajomi.
To z kolei są motocykle typowo wyścigowe,
którymi ciężko jeździ się w dłuższe trasy.
Każdy sprzęt ma więc trochę inne parametry
i do innej jazdy może być wykorzystywany.
Anna Burek: Czy w waszej grupie istnieje więc jakieś ograniczenie pod względem sprzętowym?
Wojciech Cieciuch: Nie, nie mamy takich
ograniczeń. Zdarza się więc, że w naszej
kolumnie jadą naprawdę różne maszyny,
od małych motorów, przez ścigacze, aż po
maszyny stworzone typowo do wygodnego
podróżowania. Co osoba, to inny charakter,
inne upodobania, a co za tym idzie - inny motocykl. Dołączyć da nas jednak może każdy,
nieważne jaki ma motocykl. My tworzymy
grupę przyjaciół zakręconych na punkcie
dwóch kółek, pasja nas łączy, a nie dzieli,
więc zapraszamy do kontaktu wszystkich,
którzy myślą podobnie.
Anna Burek

Dziewczyny będą miały święta.
Wielkanoc w domu „Mateusz”
- Święta poza kratami to marzenie. Będziemy się wszystkim delektować. Nie oczekuję niczego niezwykłego, najważniejsza jest atmosfera międzyludzka - mówi Julita, osadzona w Zakładzie Karnym nr 1 w Grudziądzu.

Święta w domu Mateusz

Dom Mateusz w Grudziądzu

- Cieszę się, że w domu, w którym mamy spędzić święta, jest kominek. Kominek to cała ta
bajka, urok całego tego domu. Co będziemy
robić? Nie wiem - dodaje Ela, która w tym samym więzieniu kończy odsiadywać wyrok.
Kobiety, które wkrótce opuszczą więzienie
w Grudziądzu, boją się planować przyszłość,
nawet tę najbliższą. Julitę, Alicję, Małgosię
i Elę - ukarane za różne, również najcięższe
przestępstwa, mimo zróżnicowanej liczby lat
wyroku łączy jedno - niebawem wychodzą
na wolność.
Małgosia pierwszy raz „siadła” za niedopilnowanie dzieci, potem było picie i kolejne wykroczenia pod wpływem alkoholu. - Dziś dzieci
wychowuje mój były partner. Przez moją głupotę straciłam dzieci – opowiada, zanosząc
się płaczem.
Ela w rodzinne strony wracać nie chce, bo
wie, że znów zaczęłaby pić. - Byłyby rozboje i kradzieże, jak kiedyś. Tak jak wtedy, gdy
przyszłam do koleżanki, żeby odebrać od niej
dług. A że nie chciała mi oddać, to tak się
stało, jak się stało. Zrzuciłam ją z fotela, spadła na podłogę. Ręce poszły w ruch. Dobrze,
że nie było pobicia ze skutkiem śmiertelnymwspomina.
Julita wróciła do domu, jak mówi, o dwa dni
za późno. - Chciałam przeprosić „mojego”
alkoholem - mówi. Alkohol, brak kontroli nad
sobą, no i czyn, za który siedzę. Mogły paść
wulgarne słowa, szczególnie jedno, na które
jestem uczulona: na „k”… Dwanaście lat pozbawienia wolności za zabicie człowieka. Ja
tego nie pamiętam. Ale dwanaście lat życia
zabrane - dodaje.
Pamiętać i mówić o tym, co stało się przed
laty, nie chce Alicja. Ale wie, że po wyjściu
z więzienia zmieni swoje życie.
Co dalej? W podjęciu decyzji kobietom pomoże program resocjalizacyjny, którym zostały
objęte. Będą mogły przygotować się do życia
na wolności. Zanim na dobre opuszczą więzienie, wychodzą na kilkudniowe przepustki.
Towarzyszymy im podczas jednego z takich
wyjść. Czekamy przed bramą więzienia.
Wreszcie są: uśmiechnięty mężczyzna w towarzystwie czterech kobiet w różnym wieku.
Witamy się: - Waldek Dąbrowski - przedstawia
się ten, który opiekuje się osadzonymi, któremu władze więzienia zaufały, powierzając
na ten piękny, słoneczny dzień końca lutego
swoje podopieczne. Wsiadają do samochodu,

my jedziemy swoim za nimi. Poza miastem,
na końcu ulicy o wdzięcznej nazwie Droga
Łąkowa, znajduje się cel naszej wizyty. Nie
całkiem jeszcze wykończony, ale okazały
dom z obszernym podjazdem.
Przed spotkaniem zastanawialiśmy się, jak
dotrzeć do kobiet, aby zechciały w ogóle rozmawiać z dziennikarzami. Wszystko to okazało się zbędne, gdy ujrzeliśmy, jak Waldek
w naturalny sposób potrafił tak zaaranżować
sytuację, że w bardzo krótkim czasie wszyscy się polubiliśmy. Waldek zrobił naradę.
Panie nie mogły uwierzyć, że pójdą na zakupy, żeby zdobyć produkty na obiad, które same ugotują. Dla nas wszystkich. - To
my dostaniemy pieniądze do ręki? - pytały
z niedowierzaniem. Zadecydowały, że na
obiad będą kotlety mielone, ziemniaki i pieczarki w śmietanie. Dziewczyny przebrały
się w nowe ciuchy, zrobiły makijaż, potem
udały się na zakupy do Biedronki, obierały
ziemniaki, smażyły kotlety. Ochoczo i bez
tremy opowiadały o swoim życiu i planach na
nowe życie.
Ela nie wróci do swojego przyjaciela, który
pisze do niej listy i czeka na jej powrót. - Napisałam mu, że jest mi przykro, ale ja będę
chciała tutaj zostać. Po czterdziestce nie ma
co zaczynać od nowa - wyjaśnia.
Julicie, jak mówi, panowie się jeszcze nie
znudzili, ale nie spotkała tego jedynego. Jeszcze będę szczęśliwa w związku. Krzywa
i garbata nie jestem. Interesuje mnie pan kochający i dochodzący, taki, któremu nie trze-

ba prać skarpetek, bo wyzwoloną kobietą
jestem - mówi i, śmiejąc się, odgarnia burzę
rudych włosów z czoła.
Alicja ze swojego szczęścia nie zrezygnuje.
A szczęście dla niej to normalne, codzienne
życie. Chce zająć się pracami domowymi.
- Tu bym chciała ogródeczek zrobić, zasiać drzewka owocowe: jabłuszko, gruszki,
śliweczki. A po tamtej stronie ziemniaczki,
włoszczyznę - żebyśmy swoje miały - pokazuje błotnistą polanę przed domem.
Po wyjściu na wolność, na jakiś czas wszystkie nasze bohaterki zamieszkają w domu readaptacyjnym „Mateusz” w Grudziądzu. Zbudował go Waldemar Dąbrowski - człowiek,
który nie jest psychologiem, pedagogiem ani
specjalistą od resocjalizacji. Mówi o sobie, że
jest „mężczyzną po przejściach”. Ma za sobą
kilka nieudanych związków, karierę hokeisty
i problem alkoholowy, z którym udało mu się
uporać. Ale to właśnie on odnosi największe
sukcesy w dziedzinie resocjalizacji. Dlaczego? Bo wierzy, że każdemu trzeba dać drugą szansę.
Metoda resocjalizacyjna Waldemara Dąbrowskiego mocno odbiega od naukowych
reguł. Daje swoim podopiecznym bezcenne
poczucie bezpieczeństwa i własnej wartości.
Z jego terapii korzystali do tej pory mężczyźni. Pierwszy dom readaptacyjny Waldemar
Dąbrowski otworzył siedem lat temu w Toruniu. W ośrodku panuje rodzinna atmosfera
i jasno określone zasady: „Masz problem mówisz o nim”, „Nie bój się prosić o pomoc”,
„Każdy jest tak samo ważny jak ty”. Stosując
te zasady Dąbrowskiemu udało się przywrócić do życia ponad 120 wychowanków,
którzy traktują go jak własnego ojca. Dzięki niemu podjęli pierwszą w życiu uczciwą
pracę, niektórzy podjęli naukę na wyższych
uczelniach, znaleźli partnerki, a nawet mają
dzieci. Najważniejsze dla nich jest jednak to,
że nie zostali po raz kolejni skreśleni lub wykluczeni.
-Do dzisiaj są w kontakcie ze mną. Opowiadają o swoich sukcesach i potknięciach życiowych, ale zawsze pamiętają słowa, które
tu usłyszeli i to im pomaga. Zjeżdżają całymi
rodzinami, z dziećmi i wnukami, w miejsce,
gdzie otrzymali drugie życie. Takim szczególnym momentem są święta. Wtedy spotykamy się jak w rodzinie. Wspólnie przygotowujemy posiłki, pieczemy ciasta. Tak
jak w domu. Wierzę, że w tym roku po raz
pierwszy dziewczyny będą miały święta w rodzinnej atmosferze, w nowym domu.
Czy się uda? Jeżeli nie spróbujemy, nie przekonamy się o tym. Domy „Mateusz” powstają
z chęci niesienia pomocy, z potrzeby serca.
Na tym chyba polega moje życie - mówi Waldemar Dąbrowski.
Budowę domu dla kobiet można wesprzeć
finansowo, kierując darowizny na konto:
Stowarzyszenie Profilaktyki
i Resocjalizacji „MATEUSZ”
59 1160 2202 0000 0001 5323 9760
Do prezesa, czyli Waldka Dąbrowskiego,
można dzwonić: +48 660 839 163,
+48 728 570 778
Monika Witkowska

Waldemar Dąbrowski
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Dietetycznie na co dzień.
silna reakcja immunologiczna (odpornościowa) organizmu i może ujawnić
się w każdym wieku. Choroba ta jest
genetyczna i dotyka 1 % społeczeństwa. Jednak niektóre badania, np. prowadzone w Finlandii, ukazują wzrost
zachorowalności na celiakię. Mówi się
nawet o 2,5% nią dotkniętych. Do jej
diagnostyki potrzebujemy szeregu badań, m.in. kolonoskopii, podczas której
pobiera się wycinek jelita do oszacowania zaniku kosmków jelitowych. Jedyną
metodą leczenia jest 100% wykluczenie
glutenu z diety na całe życie.
Dieta bezglutenowa – moda czy konieczność?
Dieta bezglutenowa w ciągu ostatnich
kilku lat znalazła się w czołówce najmodniejszych diet. Ma jednak zarówno swoich
zwolenników, jak i przeciwników. Wielu
żywieniowców stara się za wszelką cenę
wszystkim wprowadzić właśnie taki sposób żywienia, ale czy to jest konieczne?
Czy gluten jest szkodliwy dla każdego?
A może to tylko chwyt marketingowy i kolejna moda, która przeminie z czasem?

2. alergia – alergia na gluten jest często
mylona z celiakią. Jednak w tym przypadku reakcja organizmu na gluten nie
jest aż tak silna. Tutaj też występuje
odpowiedź immunologiczna, jednak nie
zawsze jest ona aż tak obciążająca organizm jak przy celiakii. Owszem, reakcje alergiczne mogą być natychmiastowe, podobnie jak przy innych alergiach,
ale występują też z opóźnieniem. Tutaj
też nie powinien występować zanik kosmków jelitowych, dlatego nie zauważa
się wyniszczenia organizmu. Nie zawsze też jest konieczne zupełne wykluczenie glutenu z diety.

kreślonego kłosa. Często też produkty
z pozoru niezawierające zbóż mogą być
również zanieczyszczone lub celowo dodaje się do nich, np. pszenicę. Do takich
przykładów należą:
- wędliny (do niektórych dodaje się pszenicę w celu uzyskania odpowiedniej konsystencji i wagi)
- wyroby mleczne (np. jogurty smakowe)
- lody
- sosy i przyprawy
- koncentraty spożywcze
Jakie produkty w diecie bezglutenowej?
Naturalnie niezawierające glutenu zboża: ryż, kasza gryczana, kasza jaglana,
quinoa (komosa ryżowa), proso, tapioka,
amarantus, maniok, ale także soja, soczewica, fasola, orzechy, warzywa i owoce.
Dieta bezglutenowa – czy to moda?
Tak, muszę powiedzieć, że oprócz przypadków, które wymieniłam powyżej, to
dieta bezglutenowa stała się swego rodzaju nowym, modnym stylem życia. Nie
mówię, że to jest złe. Sama osobiście stosuję dietę opierającą się na niskiej zawartości glutenu. Czasami uważam, że jeżeli
taka dieta ma nam pomóc w dążeniu do
zdrowego odżywiana, a przy okazji np.
pozbędziemy się nadwagi czy też otyłości,
to dlaczego nie. Prawda jest taka, że to
nie sam gluten, czy też jego wykluczenie
pomaga nam zgubić zbędne kilogramy,
a sam fakt, że zaczynamy zwracać szczególną uwagę na to, co jemy. Zaczynamy
się interesować i wybierać zdrowsze produkty. Często też obniżamy ogólne spożycie węglowodanów, które w dużej mierze
przyczyniają się do nagromadzenia nadmiernej tkanki tłuszczowej....bo skoro nie
można jeść chleba, to zaczynamy jeść np.
więcej warzyw lub wybieramy naszą zdrową, pełnoziarnistą kaszę gryczaną. Wykluczamy z diety słodycze, które w dużej
mierze wykonane są z pszenicy.

Co to jest gluten?
Chcąc opisać dietę bezglutenową, powinniśmy zacząć od wyjaśnienia, czym 3. nadwrażliwość na gluten – przy nadwłaściwie jest gluten i gdzie się znajduje.
wrażliwości nie występuje w organizmie
Gluten to białko roślinne, w którego skład
silna odpowiedź układu odpornościowewchodzą inne białka: gluteina i gliadyna.
go (immunologicznego). Mimo że objaBiałka te znajdują się w zbożach takich
wy są zbliżone do tych, które występują
jak: pszenica, jęczmień, żyto, owies.
przy alergii, to nie zawsze jest konieczne 100% wykluczenie glutenu z coWłaściwości glutenu
dziennej diety. Należy wyczuć, metodą
Gluten i jego właściwości wykorzystywane
prób i błędów, swoją dawkę, przy której
są w piekarnictwie. Zboża z dużą zawardolegliwości nie są nasilone. Diagnotością glutenu nadają ciastu sprężystość,
styka polega na badaniu odpowiednich
lepkość i elastyczność. Dzięki wiązaniu
przeciwciał. Często przy nadwrażliwowody i dwutlenku węgla ciasta, chleby
ści zauważa się podwyższony poziom
i wyroby cukiernicze dają się kształtować
AGA (przeciwciała antygliadynowe). Co
w formy, jakie tylko chcemy, a ciasto rociekawe, najnowsze badania ukazują
śnie i staje się chrupkie po upieczeniu.
zależność nadwrażliwości na gluten
Największą zawartość glutenu zawiera
w chorobach neuropsychiatrycznych tapszenica i dlatego w większości piekarń
kich jak autyzm i schizofrenia. Po wykluto właśnie ona jest podstawą wszystczeniu z diety glutenu zauważono dużą Podsumowanie
kich przepisów.
poprawę w zachowaniu tych pacjentów. Osobiście uważam, że nie ma co demonizować glutenu, bo u osób zdrowych
jest on zupełnie nieszkodliwy. Wszystko
Wpływ glutenu na ludzki organizm Dieta bezglutenowa
Jest grupa ludzi, która niekoniecznie do- Dieta ta polega na wykluczeniu z codzien- zależy od tego, czy ogólnie nasza dieta
trzyma się zasad zdrowego odżywiania,
brze trawi gluten, a skrajnym przypadkiem nych posiłków zbóż takich, jak:
czy też w ogóle nie przykładamy do niej
reakcji na gluten jest choroba zwana cewagi. Osoby, które podejrzewają u siebie
liakią (inaczej choroba trzewna). Stosując - pszenica i jej odmiany, np.: orkisz,
którąś z chorób lub nadwrażliwość, powinróżną diagnostykę, wyróżniamy takie rekamut, płaskurka, kuskus
ny zgłosić się do lekarza w celu dokładnej
akcje na gluten jak:
- żyto
diagnostyki, zanim same na własną rękę
- jęczmień
1. celiakia – wspomniana choroba trzew- - owies, ze względu na zanieczyszczenie postawią sobie diagnozę.
na. Osoby, które na nią chorują, reagują
glutenem z innych zbóż
Dorota Mazurkiewicz
bardzo silnie na gluten. Ich organizm
mgr dietetyk kliniczny
produkuje przeciwciała, które niszczą Należy też wykluczyć z diety wszystkie
Tel. 0151 665 485 46
m.in. kosmki jelitowe, co wiąże się ze wyroby z w/w zbóż, m.in. wypieki piekarzłym wchłanianiem pokarmu w jelitach, nicze, słodycze, niektóre kasze. U osób Porady dietetyczne po polsku i niemiecku
E-Mail: dora.mazurkiewcz@gmail.com
a w konsekwencji prowadzi do wy- z celiakią bardzo ważne jest, aby wybiewww.dietetycznienacodzien.blogspot.de
niszczenia organizmu. Jest to bardzo rać produkty oznaczone symbolem prze-
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WIELKANOCNY ŻUREK
„W niedzielę rano, zanim wraz pójdą do kościoła, zasiada go- JAJKA - SZYNKA W GALARECIE
spodarz za stołem, a wyłożywszy święcone na stół, obdziela nim Składniki:
wydmuszek z jajek
całą rodzinę” - tak w dawnej Polsce świętowano Wielkanoc, •• 10
20 dkg szynki
jak pięknie opisał to nasz uczony etnograf, Kolberg. „W dzień • warzywa do dekoracji:
ugotowana marchewka, kukurydza,
wielkanocny raz tylko palą w piecu i kominie, a to po to, aby groszek, natka pietruszki
wywaru mięsnego lub warzywnego
ugotować obiad, złożony powszechnie z barszczu na szynkowej •• 18-9litrłyżeczek
żelatyny (na 1 litr wywaru)
wodzie” – tak dalej pisał o ówczesnym najważniejszym posiłku,
Robiąc wydmuszki robimy jeden otwór po
którym od wieków był żurek.

szerszej stronie jajka o średnicy około 2,5
cm!!! Zawartość wykorzystujemy do ciasta,
panierek oraz pysznej jajecznicy. Wydmuszki z jajek oczyścić, umyć i zalać wrzątkiem,
wyparzyć.

Odlać wodę i zostawić do wysuszenia. Szynkę pokroić w paseczki i delikatnie włożyć do
wydmuszek razem z warzywami do dekoracji. W wywarze rozpuścić żelatynę wlać do
wydmuszek.
Odstawić do zastygnięcia (aby utrzymać wydmuszki w pionie, można je włożyć do kieliszków). Zdjąć skorupkę obierając tak jak
zwykłe jajko. Nie ma problemu ze zdjęciem
skorupki. Nawet nie trzeba obstukiwać jajka.

FASZEROWANE JAJKA
Żur

Żur zawsze gotowano na zakwasie i wywarach mięsnych. Najlepszy żurek wychodził
na rosole z wielkanocnej szynki. Z czasem
gotowano żurek na wywarze z warzyw (bez
kapusty), wiejskiej kiełbasie, białej kiełbasie
i żeberkach lub wędzonym boczku. Ale tajemnica żurku tkwiła w dodatkach i tu każda
gospodyni miała swoje sekrety. Żurkowi zawsze dobrze robiły suszone grzybki, szczypta majeranku, parę łyżek wiejskiej śmietany
i starte wiórki chrzanu. Według wierzeń,
świąteczny chrzan przynosił domowi szczęście i zdrowie. I choć w poszczególnych regionach Polski potrawy były odmienne, to
wspólna była serdeczność i radość ze Zmartwychwstania. W świętach Wielkiej Nocy kryje się bowiem tęsknota za radością domu,
dostatkiem i zdrowiem.

KLASYCZNY ŻUREK POLSKI
Składniki:
• 3 szklanki kiszonego żuru,
• 40 dag białej kiełbasy,
• 10 dag wędzonego boczku,
• 1 cebula,
• 2 ząbki czosnku,
• 3 suszone grzyby,
• 3 jajka ugotowane na twardo,
• 2/3 szklanki śmietany,
• 2 łyżeczki majeranku,
• pół łyżeczki kminku,
• czarny pieprz,
• sól.

zagotować, włożyć kiełbasę oraz boczek
i gotować na małym ogniu około 40 minut.
Kiełbasę, boczek i grzyby wyjąć z wywaru.
Kiełbasę pokroić w plasterki, boczek w kostkę, a grzyby w paski. Do wywaru wlać żur,
dodać majeranek, kminek, pieprz i sól oraz
kiełbasę, boczek i grzyby. Żurek zagotować, a następnie zdjąć z ognia i połączyć ze
śmietaną. Jajka pokroić na cząstki, rozłożyć
na talerze i zalać zupą. Smak żurku bardzo
podnosi dodanie na końcu 1-2 łyżek startego chrzanu.

ŻUREK Z BIAŁYM SEREM
Składniki:
• 25 dag karkówki,
• 25 dag białej kiełbasy,
• 2 szklanki zakwasu,
• 5 szklanek wody,
• 1 pęczek włoszczyzny,
• 5 jaj,
• 25 dag twardego białego sera,
• 1 szklanka śmietany,
• 3 ząbki czosnku,
• sól,
• pieprz,
• kawałek korzenia chrzanu.

Gomółkę białego sera natrzeć solą i mielonym kminkiem. Odstawić w suche miejsce
na 2 dni. Ugotować wywar z mięsa, kiełbasy,
włoszczyzny i wody.
Odcedzić, doprawić solą, pieprzem i roztarGrzyby umyć i moczyć w wodzie 20 min. tym czosnkiem. Dodać zakwas i zagotować.
Kiełbasę kilkakrotnie nakłuć widelcem. Ce- Mięso i kiełbasę pokroić w kostkę, jajka na
bulę obrać i przekroić na cztery części. twardo na połówki. Wrzucić do żurku. Wlać
Czosnek obrać i zgnieść w prasce. Cebulę, pachnący żurek do talerzy, dodać kostki sera
grzyby i czosnek zalać 3 szklankami wody, i wiórki chrzanowe.
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Składniki:
• ugotowane jajka na twardo
• kilka plasterków szynki
• kilka płatów papryki konserwowej
• kilka konserwowych ogórków
• 2-3 łyżki majonezu
Jajka poprzekrawać wzdłuż na połówki. Wydrążyć żółtka. Szynkę, paprykę i ogórki pokroić w kostkę. Żółtka rozetrzeć. Połączyć
całość z majonezem.
Doprawić do smaku solą i pieprzem. Schłodzić przed podaniem. Udekorować natką pietruszki.
Farsz można przygotować z ulubionych własnych składników. Zamiast szynki dodać
tuńczyka z puszki, albo makrelę i wtedy do
niej dodajemy jeszcze drobniutko posiekaną
sparzoną cebulkę (dla wyostrzenia smaczku). Pyszne są również z smażonymi (posiekanymi) pieczarkami z cebulką. To uniwersalne urozmaicenie stołu, leniuszki mogą
nadziać jajka ulubioną, świąteczną sałatką
i na pewno będzie pyszne!
Smacznego.

dzieć i opowiedzieć. Dlatego pisanie jest ważniejsze: te szkice, te
notatki, ten proces powstawania tekstów. Wszystko co robię, 90 procent mojej pracy, kręci się wokół tekstów, a śpiew to tylko instrument.
Dla mnie piosenkarka tylko śpiewa piosenki, także innych ludzi, ważny jest dla niej sam śpiew. Dla mnie to tylko przekaz moich tekstów.
Kanał nadawczy dla moich myśli.

Radio COSMO po polsku od poniedziałku do piątku
o 18.00 live stream w internecie i na smartfonach
o 22.00 na antenie radia COSMO
w Berlinie na fali 96,3 MHz
w Nadrenii Północnej - Westfalii - 103, 3 MHz,
w Bremie i Dolnej Saksonii - 96,7 MHz.
tel. 030 - 97 993 - 35 610
www.cosmoradio.de
polnisch@rbb-online.de

Jak wygląda w takim razie twoja współpraca z muzykami, skoro
teksty są tak ważne?
Musimy to troszeczkę wyjaśnić. Jeśli chodzi o teksty, to faktycznie
jestem dyktatorką. Tutaj nie ma innej wizji, bo teksty są gotowe i nie
do ruszenia. Przy kompozycji, przy muzyce wygląda to już inaczej.
Bardzo lubię kompozytorską współpracę, ten proces powstawania,
ścierania się myśli, dźwięków i rytmów. Lubię wtedy inne pomysły,
bo to jest bardzo produktywne. Ale jeśli chodzi o całość produktu, to
na końcu ja mam swoją wizję i to ja decyduję o końcowym kształcie
mojej twórczości. Dlatego, że to ja kreuję „Balbinę” jako postać artystyczną. Wymyślam stroje, oprawę koncertów, szatę graficzną płyty,
sugeruję rozwiązania artystyczne dla tego produktu. „Balbina” to ja.

Lubię rzeczy banalne

Literatura wyemigrowanych

Balbina Monika Jagielska urodziła się w 1983 r. w Warszawie, ale
wychowała w Niemczech. Związana jest ze sceną berlińską – najpierw hiphopową, a od paru lat – sceną muzyki pop. Jej debiutancki album sprzed dwóch lat „Über das Grübeln” zachwycił zarówno
krytyków muzycznych, jak i samego Herberta Grönemeyera, który
zaprosił ją na wspólną trasę koncertową. Nowa płyta „Fragen über
Fragen” też oceniana jest w superlatywach. „Balbina“ w rozmowie
z Maciejem Wiśniewskim.

„Migrantenliteratur im Wandel - Literatura migracyjna w procesie” z wydawczynią zbioru tekstów polskich autorów w Niemczech, prof.
Brygidą Helbig-Mischewski rozmawia Adam Gusowski.

Znają Cię fani dobrej muzyki w Niemczech, zachwala Cię niemiecka prasa muzyczna. Czy jesteś już rozpoznawalna również
wśród Polaków?
Polacy w Niemczech mnie już kojarzą. Wiedzą, że mam polskie korzenie, choć śpiewam po niemiecku. Widzieli mnie na koncertach,
czytali o mnie w gazetach. Natomiast w Polsce jestem zupełnie nieznana. Może także dlatego, że niemiecki jest moim głównym językiem, piszę i śpiewam przede wszystkim po niemiecku.
Twój ostatni album, „Über das Grübeln”, promowałaś na największych scenach w Niemczech podczas ogromnej trasy koncertowej z samym Herbertem Grönemayerem. Czego nauczyła
Cię ta przygoda?
Nauczyła mnie tego, że można się przyzwyczaić do wszystkiego.
Pierwsze siedem czy osiem koncertów było dla mnie niesamowicie
ekscytujących,… grać przed tyloma ludźmi, za każdym razem minimum 20 tysięcy osób przed sceną. Więc można się tego nauczyć,
przyzwyczaić, żeby się nie denerwować, nie stresować tą sytuacją.
Właśnie te pierwsze koncerty były dla mnie pod tym względem bardzo trudne, były prawdziwym wyzwaniem. Ale później już pewnie
stałam na scenie. Dlatego mówię: wszystkiego można się nauczyć.
Czy zdobyta podczas tej trasy pewność siebie przydała Ci się
podczas pracy nad nową płytą, „Fragen über Fragen”?
Pewność siebie zawsze się przydaje. Ale przede wszystkim do tego
bycie szczerym i wiara w to, co się robi. Tam pewność siebie daje
siły, których zabraknąć nie może. Tym bardziej podczas pisania tekstów i muzyki na nowy album.
Nowy album, „Fragen über Fragen”, sugeruje kontynuację tematyczną wcześniejszej płyty.
Ja nigdy nie piszę na temat. Natomiast chodzę przez życie z zaciekawieniem i zainteresowaniem. I jak tylko coś zobaczę, co mnie
zadziwi, to zaczynam się do tego zbliżać. Zastanawiać się. Pytać.
Wtedy powstają notatki, przez tygodnie, miesiące, lata. To może być
długi proces. Ale na końcu mam wrażenie, że kończy się pewien
kontekst, pewien etap i wtedy siadam i zastanawiam się, co te moje
notatki chcą mi tu i teraz powiedzieć. Po płycie „Über das Grübeln”
nie było ostrego cięcia, zauważyłam, że mam cały czas te same
pytania do życia. Te pytania mogą być na pozór banalne, ale dla
mnie ich banalność nie jest niczym złym. W tych małych rzeczach
kryją się wielkie pytania i uniwersalne odpowiedzi. Ja z pewnością
nie wiem więcej niż inni ludzie, szczerze mówiąc, ja w ogóle nic nie
wiem, natomiast lubię obserwować. To z tych obserwacji wynikają
moje przemyślenia.
Tak powstają Twoje teksty, ale czy widzisz w sobie raczej poetkę, czy wokalistkę?
Zdecydowanie bardziej poetkę. To nie jest tak, że słowa są ważniejsze od muzyki, ale mam wrażenie, że chciałabym tak dużo powie-

O jakiej literaturze jest to wydawnictwo?
„Literatura migracyjna w procesie” to literatura powstająca w Niemczech, a pisana przez polskich imigrantów i polskie imigrantki tzw.
drugiego pokolenia. Chodzi tu głównie o pisarzy, którzy urodzili się
w Niemczech jako dzieci emigrantów w latach osiemdziesiątych albo
też przyjechali do Niemiec w latach osiemdziesiątych jako dzieci.
Czyli przyjazd do Niemiec, czy też przesiedlenie, nie było ich własną
decyzją. Można powiedzieć, że nie emigrowali, tylko „zostali wyemigrowani”. W związku z tym byli zmuszeni jako dzieci w szkołach niemieckich w tempie ekspresowym nauczyć się języka, podejmowali
bardzo często intensywną próbę szybkiej i przekonującej asymilacji.
Osoby te często bardzo mocno przeżywały emigrację, na którą nie
zdecydowały się same, odczuwając wstyd za rodziców, którzy często nie umieli sobie w tak prosty sposób poradzić z funkcjonowaniem
w niemieckim społeczeństwie. Odczuwali również – jak opowiadają
w swoich tekstach – złość i wściekłość za te wszystkie doświadczenia, które wiązały się dla nich z upokorzeniem i poczuciem nie tylko
własnej inności, ale także własnej „gorszości”. Łączy ich to, że postanowili, jak to kiedyś powiedziała Alexandra Tobor, zostając pisarzami lub pisarkami, udowodnić, że należą do tego społeczeństwa,
że są pełnoprawnym jego członkiem, a językiem niemieckim władają wręcz na poziomie artystycznym. Z drugiej strony, pokolenie to
charakteryzuje chęć zgłębienia tajemnic swojego pochodzenia. Stąd
też literatura tego pokolenia sięga bardzo często do korzeni. Autorzy
opowiadają o powrotach do Polski już jako ludzie dorośli, o powrotach do historii rodzinnej, a także do często zapomnianego języka
polskiego, ponieważ jako dzieci osoby te musiały się go często niejako wypierać, podobnie jak rodzice. Wielu Polaków pochodzących ze
Śląska, a funkcjonujących w Niemczech wolało być niewidocznymi.
O nich pisze między innymi Peter Oliver Loew.
Peter Oliver Loew akurat sam nie należy do tej generacji autorów. Ale wymieńmy kilka nazwisk reprezentujących wspomniane przez Panią zjawisko.
Należy do nich na pewno Matthias Nawrat i jego powieść „Die vielen Tode unseres Opas Jurek”, która ukazała się już pod polskim
tytułem „Wszystkie śmierci dziadka Jurka”. To również Alexandra Tobor, która przepracowała swoje przesiedlenie ze Śląska do Niemiec
w książkach „Sitzen vier Polen im Auto” oraz „Minigolf Paradiso”. Podobną problematyką powrotu do Polski po latach zajmuje się Adam
Soboczyński, dziennikarz DIE ZEIT oraz bardzo intensywnie Sabrina
Janesch, której część rodziny pochodzi ze Śląska. Jak widać, część
tych autorów ma niejednoznaczne tożsamościowe korzenie. Sabrina
Janesch w powieściach „Katzenberge” czy „Ambra” opowiada właśnie o takich powrotach do korzeni. W podobnym kontekście wymienić trzeba Emilię Smechowski, dziennikarkę piszącą dla DIE ZEIT
oraz Alice Bote. Dodałabym do nich znaną nam świetną tłumaczkę
Paulinę Schulz, autorkę powieści i liryki w języku niemieckim. Ale
Paulina Schulz w swoich powieściach raczej nie zajmowała się powrotem do korzeni, więc różni się trochę od wyżej wymienionych.
Ona porusza się świetnie w środowisku starszych migrantów, których literaturę sama tłumaczy. Podobnie jak Magdalena Parys, ale to
już jest osoba pisząca głównie po polsku.
Jak w ogóle powstała Pani książka o literaturze migrantów?
Książka powstała jako rezultat konferencji poświęconej literaturze
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migracyjnej, którą przeprowadziłyśmy z moją koleżanką dr Małgorzatą Zduniak-Wiktorowicz w grudniu 2016 roku w Polsko-Niemieckim Instytucie Badawczym w Collegium Polonicum w Słubicach.
Zaprosiłyśmy na tę konferencję zarówno międzynarodowe zespoły badawcze, germanistów, romanistów, anglistów, polonistów, jak
i samych pisarzy i pisarki. Dyskutowaliśmy, staraliśmy się spojrzeć
na literaturę migrantów z perspektywy różnic pokoleniowych. Zastanawiamy się w książce nad różnicami pokoleniowymi w literaturze
migrantów, czy warto mówić o migracji, o nomadyzmie, postmigracji czy integracji. Zastanawiamy się nad kwestiami tożsamości, nad
tym, czy tożsamość narodowa jest jeszcze nośnym konstruktem. Zastanawiamy się, czy utwory pisarzy młodszych różnią się stylistycznie i kompozycyjnie od utworów poprzedników. Czy w takim samym
stopniu są subkulturowe, buntownicze, niedopasowane, pełne zacięcia satyrycznego, ironii i autoironii, czy może raczej mają tendencję dopasowania się do głównych nurtów literackich.
Anna Zinserling

Dziękuję za rozmowę!
Migrantenliteratur im Wandel / Literatura migracyjna w procesie
- Brigitta Helbig-Mischewski, Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz
(Hg.), Leipziger Universitätsverlag 2016

Uczmy dzieci języka polskiego
Względy sentymentalne, rodzinne, a może inwestycja w przyszłość?
Powodów, dla których polscy rodzice uczą swoje dzieci języka polskiego, jest wiele. „Język polski nie przeszkadza w nauce niemieckiego i na odwrót” - mówi Anna Zinserling - wiceprzewodnicząca
Federalnego Związku Nauczycieli Języka Polskiego w Niemczech
w rozmowie z Tomaszem Kycią.
Jak wygląda nauka języka polskiego w Niemczech? Jaki jest
największy problem?
To jest problem natury organizacyjnej. Zważywszy na liczbę Polaków
i dzieci, które mieszkają w Niemczech i chodzą do niemieckich szkół
- miejsc, w których można uczyć się języka polskiego jako języka
pochodzenia jest stosunkowo mało. Lekcje polskiego prowadzi Polska Misja Katolicka, języka polskiego można uczyć się w niemieckich szkołach, ale nie we wszystkich landach i w niewielu szkołach.
Szacuje się, że w misjach jest około trzech tysięcy uczniów. W niemieckich szkołach najlepsza sytuacja jest w Nadrenii Północnej-Westfalii. Ostatnio sukces odnieśli rodzice i Konsulat RP w Hesji,
ale trzeba było zorganizować specjalną akcję i werbować rodziców.
Rodzice podpisywali list i deklarowali, że będą posyłać dzieci na zajęcia z języka polskiego. To nie jest samo przez się zrozumiałe, więc
jest tu problem natury organizacyjnej. Jeśli ktoś mieszka w niedużym ośrodku, może mieć kłopot ze znalezieniem miejsca do nauki,
nauczyciela, grupy, czy środowiska Polaków. Ale jeśli jest wola, to
pewnie można znaleźć osoby, które mają podobny problem. Dla małych grup można też samemu zorganizować kursy typu domowego,
nazwijmy je kompletami. Są takie przykłady.

Dla mnie wszędzie jest za mało polskiego. Sytuacja wygląda lepiej
w większych ośrodkach. Więcej punktów nauczania jest na zachodzie Niemiec, gdzie Polonia była liczniejsza. W Brandenburgii nie
mamy tak wielu Polaków, jeśli nie liczyć pasa przygranicznego. To
jest historycznie uwarunkowane. Brakuje języka polskiego jako ojczystego w normalnych szkołach niemieckich. To podwyższyłoby
status tego języka. Dzieci poczułyby, że język polski jest traktowany
na równi z innymi przedmiotami. To byłoby dobre dla motywacji i budżetu, bo wtedy koszty ponosi szkoła niemiecka i nie trzeba opłacać
nauczycieli z własnej kieszeni.
Jest pani współkoordynatorką projektu “Język polski w Niemczech - tożsamość, konsolidacja, perspektywa”. Jak wygląda
kontynuacja projektu?
Obecnie projekt jest w stanie zawieszenia. Otrzymaliśmy na ten projekt pieniądze z Polski. Są one przyznawane w systemie roku budżetowego i teraz czekamy na decyzje dotyczące roku 2017. Mamy
nadzieję, że projekt będzie kontynuowany, ale gwarancji nie ma.
Idea była taka, że wspieraliśmy szkoły społeczne i kursy przy Misjach Katolickich w Berlinie, a także Towarzystwo Szkolne „Oświata”
i różne inne towarzystwa społeczne. W Niemczech mamy 16 landowych ministerstw edukacji, w związku z czym trudno zorientować się
w funkcjonowaniu nauki języka polskiego we wszystkich landach.
Mieliśmy pomysł konsolidacji Centrum Koordynacji i Promocji, żeby
przynajmniej po polskiej stronie był jeden adres. Chcieliśmy, żeby
to był zalążek wspólnego działania. Może kiedyś państwo polskie
wesprze instytucję, która miałaby budżet, personel i profesjonalnie
zajęłaby się edukacją po polsku i nauczaniem języka polskiego. Ze
strony niemieckiej obserwuję początki zmiany sytuacji. Mówi się
o polityce wielojęzyczności i w różnych landach ministerstwa, partie
i posłowie składają interpelacje. Nauka języka zaczyna być tematem
w mediach i to jest naszą szansą. Ale konieczna jest mobilizacja
społeczna Polaków żyjących w Niemczech. Powinniśmy starać się
o to, by powstawały polskie klasy i grupy w niemieckich szkołach.
Trzeba się tego głośno domagać.

Kiedy dzieci powinny zacząć naukę języka polskiego? Czy
najpierw w domu rozmawiać z dzieckiem po polsku i dopiero
w przedszkolu zacząć naukę niemieckiego? Czy może dopiero,
kiedy dziecko będzie już dobrze umiało mówić po niemiecku,
zacząć uczyć je polskiego? To dylematy, z którymi często konfrontowani są polscy rodzice w Niemczech.
Jestem zwolenniczką uczenia języka polskiego jak najwcześniej.
Współczesne badania naukowe pokazują, że język polski nie przeszkadza w nauce języka niemieckiego i na odwrót. Monojęzyczność
nie jest naturalnym stanem ludzkości. Na świecie mamy 6000 języków. Wielkie grupy ludności mówią dwoma lub trzema językami
i nie jest to związane z wykształceniem. W różnych krajach mówi się
przecież językami regionalnym i dialektami. To też są odmiany języka. Dlaczego z tego rezygnować? Nauka twierdzi, że to raczej nie
przeszkadza. Zdarza się, że dziecko ma kłopot z nauką, ale na ogół
jest tak, że nawet jeśli rodzice mają wrażenie, że język polski przeszkadza w nauce niemieckiego, to tak nie jest. Dziecko może trochę
wolniej „sortować” sobie w głowie, ale w pewnym momencie zaczyna
mówić płynnie po niemiecku, otwiera się. Zależy to od uwarunkowań
indywidualnych, ale generalnie szare komórki dobrze jest ćwiczyć od
małego. Im wcześniej, tym lepiej. W bardzo wczesnym okresie życia,
w wieku przedszkolnym, kształtuje się system artykulacji, czyli to, co
jest związane z dźwiękiem. Jeśli chcemy, by dziecko dobrze mówiło
w jakimś języku, to dobrze jest mówić do dziecka jak najwcześniej,
żeby się osłuchiwało i imitowało.
Wspomniała Pani Hesję jako land, który zrobił krok naprzód. Od
lutego język polski nauczany jest tam w 11 nowych szkołach.
Na portalu http://szkolapopolsku.de/ znajdziemy miejsca, gdzie
można uczyć się języka polskiego. Gdzie sytuacja wygląda dobrze, a gdzie nauka języka polskiego kuleje?

Radio COSMO po polsku o godz. 18.00 livestream
w internecie i na smartfonach w aplikacji WDR
o godz. 22.00 na antenie radia COSMO
COSMO – Radio po polsku
Polska audycja radia COSMO to jedyne w swoim rodzaju spotkanie
z polską tematyką w niemieckich mediach. To najnowsza polska
muzyka, spotkania z artystami, ekspertami, publicystami, ludźmi
tworzącymi polską kulturę w Niemczech.
Staramy się docierać tam, gdzie w Niemczech słychać język polski.
Zasięgamy porad u polskich i niemieckich ekspertów w sprawach,
które Państwa interesują, podpowiadamy, jakich słuchać płyt, jakie
czytać książki, gdzie bywać, by spotkać się z polską kulturą
w Berlinie i innych regionach Niemiec.
Gramy, informujemy i słuchamy Państwa głosów.
Audycje prowadzą:
Monika Sędzierska, Adam Gusowski, Tomasz Kycia, Maciej
Wiśniewski i Jacek Tyblewski.

KONTAKTY | 23 | KONTAKTY

ZDROWIE NA TALERZU

Ryszard Bąk – dyplomowany mistrz bioterapii i czeladnik radiestezji. Posiadacz
wielu tytułów, np. ”Uzdrowiciela roku”, wielokrotnie „Uzdrowiciela 10-lecia”, „Uzdrowiciela 15-lecia” i wielu dyplomów medycyny niekonwencjonalnej. Znany nie tylko
w Polsce, Europie, ale i na całym świecie.
Jego motto to: Człowiek wart jest tyle, ile
daje z siebie innym ludziom. Zawsze chętnie służy pomocą. Choć jak sam mówi,
daje zdrowie, a nie leczy, to przypadki
uzdrowień przy jego udziale są zdumiewające. Autor wielu publikacji.
Adrian Bąk, syn Ryszarda, odziedziczył
po ojcu zdolność przywracania ludziom
zdrowia. Już jako 5-latek miał pierwsze uzdrowienia, co zostało odnotowane
w wielu publikacjach prasowych. W 2009
roku, mając 21 lat, otrzymał dyplom mistrza jako najmłodszy bioenergoterapeuta
w Polsce.

„Jeśli musiałbym nieść krzyż choroby, to
na pewno stosowałbym zalecenia, które
Państwu polecam ...
„Nie jestem lekarzem, chociaż ludzie często mówią do mnie „doktorze”. Nie leczę
chorych, gdyż od tego są lekarze.
Ja po prostu staram się tym ludziom dać
zdrowie, podczas gdy często przez medycynę są już skreśleni.
Uważam, że nieważne, kto pomoże, najważniejsze, że człowiek jest zdrowy.

tego wygniecioną cebulę, sól i śmietanę
— surówka gotowa i wbrew powszechnym
opiniom nie wzdyma, a wręcz silnie działa
Stan naszego zdrowia jest odbiciem tego, przeciw wzdęciom.
co znajduje się na talerzu. W organizmie
nie może zabraknąć niczego, co wchodzi Gdy na talerzu nie brakuje cebuli i czosnw jego skład. Postęp cywilizacji zmienił na- ku to nie chorujemy, ponieważ w naszym
sze przyzwyczajenia żywieniowe. Niestety krwioobiegu znajduje się detromecyna.
na gorsze. Zapomnieliśmy o prostych, Nasz organizm samodzielnie broni się
a jak ważnych produktach spożywczych przed bakteriami. Olejki eteryczne znajwykorzystywanych przez nasze babcie dujące się w cebuli leczą nasze śluzówki.
i prababcie. Czerpiemy całymi garściami Cebula zapobiega zakrzepom krwi, a naz tego, co daje nam dzisiejszy świat, za- wet jeśli wystąpią rozpuszcza je. I jeszcze
pominając o tym, że prowadzi nas to do jedna istotna sprawa — cebula nie traci
szybszego starzenia się, chorób i w koń- swoich właściwości leczniczych jeśli jest
cu przedwczesnej śmierci. Zatrzymajmy gotowana lub smażona. Silne działanie
się na chwilę, obejrzyjmy wstecz i zasta- bakteriobójcze posiada także czosnek,
nówmy się dlaczego nasi przodkowie żyli ale nie można zjadać więcej niż 2 ząbki
w pełni sił i w zdrowiu przez 100 lat. Po- czosnku dziennie, ponieważ źle wpływa
niżej wskazano, co powinno często poja- na kanały wątrobowe.
wiać się na naszych talerzach.
Chrzan podobnie jak cebula i czosnek
Skarżymy się na ciągły pośpiech, na zmę- posiada silne właściwości bakteriobójcze,
czenie, brak pamięci, nie możemy skon- żółciopędne, antyreumatyczne, przeciwcentrować się, źle śpimy, pobolewa nas gośćcowe, przeciwzapalne nerek, pęchegłowa — są to oznaki niedoboru witaminy rza i moczowodów, reguluje trawienie. DoB1. Wystarczy wzbogacić dietę w nasiona brym dodatkiem do mięsa, wędlin będzie
roślin strączkowych, orzechy, kasze, wa- chrzan tarty z buraczkami.
rzywa, kapustę, wątrobę, agrest, śliwki lub
po prostu zjeść trochę drożdży (zawsze Z kolei burak wspomaga pracę jelit. Przy
rozpuszczonych) by uzupełnić braki. Gotu- zapaleniu jelit, zaparciach, nietypowych
jąc zapomnieliśmy w swej diecie o dobro- wzdęciach, nerwicach żołądka polecane
czynnej fasoli i grochu. Są one źródłem: są pieczone buraki — umyte i upieczone
magnezu, kobaltu, żelaza, fosforu, błon- ze skórką w piekarniku. Podobne, zbanika i białka roślinnego, a więc substan- wienne działanie, dla naszych jelit mają
cji niezbędnych w zwalczaniu zmęczenia, jabłka. Należy je spożywać (2 dziennie)
stanów reumatycznych, kamicy nerkowej wraz ze skórką, a jeśli dziecko czy osoba
i wątrobowej. Regularne spożywanie fa- starsza nie może pogryźć skórki to można
soli chroni przed migrenami, zapaleniem je upiec w piekarniku.
pęcherza i dną. Żółty groch wpływa na
pamięć i koncentrację, a regularnie zjada- Ziemniak jest bogatym źródłem magnezu,
ny nie dopuści do reumatyzmu. Zarówno kobaltu i żelaza, ale żeby zjadany dostarfasola jak i groch są wzdymające, dlatego czył nam ich nie możemy go grubo obiezawsze należy gotować je oddzielnie, bez rać. Wszystko co w nim najlepsze znajmięsa, z dodatkiem kminku, bez dodat- duje się tuż pod skórką, dlatego należy
ku soli. Tak przygotowane można dodać obierać cieniutko, a młode ziemniaki tylko
do zupy jarzynowej z dodatkiem masła, porządnie wyszorować.
czosnku i majeranku, bądź też zrobić fasolkę po bretońsku. Fasolę i groch należy Jajka, choć opinie na ich temat są bardzo
zjadać przynajmniej raz w tygodniu.
różne, są lekarstwem przeciw miażdżycy,
obniżają poziom cholesterolu, pod waWiele z chorób zwanych „cywilizacyjnymi” runkiem, że nie dodajemy do nich cukru
(zawał, wylew, żylaki, zatkane żyły, kło- — jemy jajko na śniadanie to herbata nie
poty krążeniowe, hemoroidy, słabe włosy, może być słodzona i nie łączymy z tłuszpaznokcie i kości) spowodowanych jest czami nasycony, nie smażymy na maśle.
niedoborem krzemu. Kiedyś jego spore Jajko plus cukier równa sie wzrost cholepokłady znajdowały się w wodzie (tej ze sterolu. Białko jaja jest paliwem dla człostudni) dzisiaj postęp zabił w wodzie to co wieka, a żółtko ogromnym dostawcą minajlepsze. W pożywieniu też jest go nie- kroelementów, biopierwiastków i witamin.
wiele. Musimy zadbać o dostarczenie go Zawarta w nim lecytyna walczy z miażdżyorganizmowi. Źródłem bardzo bogatym cą.
w krzem i rutynę jest kasza gryczana.
Krzem jest łatwo przyswajany i wchłaniany Mówiąc o cukrze nie można pominąć
przez nasz organizm, a rutyna dba o stan stwierdzenia, że zarówno on jak i wszystnaszych żył, tętnic i wszystkich arterii.
kie dżemy, konfitury powinny zniknąć z naszych talerzy. Zastąpić go należy łyżeczką
Kasza jęczmienna posiada w swym miodu na dobę, które w połączeniu z gluskładzie substancje regenerujące, wita- kozą zawartą w zjadanych roślinach jest
minę B2 to też jej spożywanie zapobiega wystarczającą dawką energii by odżywić
chorobom skórnym, pomaga pozbyć się tkankę nerwową.
zajadów i wspomaga regenerację śluzówki okostnej.
Dla obniżenia poziomu cholesterolu poRyż, ale ten jak najmniej przetworzony, trzebna jest duża dawka wapnia. Należy
odkwasza przewód pokarmowy. Jest Źró- go dostarczać organizmowi codziennie,
dłem witaminy B1 i B2, przeciwdziała zmę- Wówczas osteoporoza także będzie nam
czeniu i wyczerpaniu nerwowemu.
obca. Dostawcą wapnia jest kefir, najlepszy ten, który sami zrobimy. Podawanie
Obok fasoli i grochu na naszych talerzach dużej ilości kefiru w ciągu kilku tygodni
powinna często pojawiać się kapusta bia- obniży poziom cholesterolu. W kefirze rozła zwłaszcza w postaci surówki, ale bigos wijają się grzybki, które zabijają bakterie
nie jest dobrym pomysłem na posiłek. Su- gnilne oczyszczając mleko. Grzybki te rozrówkę z kapusty przygotowujemy szatku- wijając się wytwarzają kwas mlekowy odjąc ją i ugniatając rękami. Dodajemy do
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rydziana—rzadko goszczące w naszych
jadłospisach. Bogatym źródłem selenu
a dodatkowo jodu, fosforu i cynku są śledzie, a przyrządzone z cebulką w oleju
mają dobroczynny wpływ na nasze zdroMarchew leczy nieżyt jelit, biegunki, sta- wie.
ny zapalne a także ślepotę. Ugotowana
marchew, lekko osolona z łyżką masła Płatki owsiane bogate w magnez i sezjadana na czczo leczy wrzody układu po- len w połączeniu z otrębami (witamina B
karmowego.
i błonnik) to miotła dla naszych jelit. Powinniśmy je zjadać co drugi dzień.
Rzodkiewki wiosną, czarna rzodkiew
zimą, pietruszka a także kakao są głów- Dynia zawiera cynk i sole mineralne. Nienymi dostawcami magnezu do naszego dobór cynku odpowiedzialny jest za nieorganizmu. Brak magnezu oznacza nieład płodność, choroby kobiece i raka piersi,
w naszym funkcjonowaniu — rano nie mo- choroby gruczołu krokowego, wypadanie
żemy wstać i do południa nie możemy się włosów i krwawienie z dziąseł. Wskazane
rozkręcić, a gdy trzeba iść spać możemy jest również zjadanie pestek z dyni.
przenosić góry.
Ogórki zielone mają tylko sole mineralne.
Pomidor — źródło potasu, zapobiega kur- Sok przyrządzony z nich pomaga w doczom nóg, zmęczeniu, wspomaga pracę legliwościach nerek i pęcherza dlatego
serca, trawienie. Jest silnym antyoksydan- wskazane jest jego picie 2 razy dziennie.
tem.
Zioła powinny być obecne podczas każNa naszych talerzach nie powinno zabrak- dego posiłku. Majeranek i tymianek wsponąć produktów bogatych w selen. Blokuje magają trawienie, gałka muszkatołowa
on rozwój raka, działa przeciw zmęczeniu, — żółciopędna — sprawia, że potrawy są
starzeniu się, spadkowi intelektu. Boga- mniej ciężkostrawne, pieprz — działa baktym źródłem jest kasza jaglana i kuku- teriobójczo. Pamiętajmy o nich, bo nasze
wrotnie złożony, który oczyszcza nasz organizm nawet z toksyn wytarzanych przez
komórki rakowe. Chorzy na raka powinni 3
razy dziennie wypijać po 1 szklance kefiru.

FELIETON
Zewsząd słyszę, że
najważniejsze to pokochać siebie. I ja się
z tym zgadzam. Wszyscy mówią, że mamy
się sami szanować,
lubić, doceniać, być
sami dla siebie dobrzy i pobłażliwi. I ja
się staram taka dla siebie być. Ale są takie momenty, kiedy się na siebie wyjątkowo wściekam. Nie lubię sie, nazywam
idiotką. Krzyczę na siebie za każdym
razem, kiedy odpuszczam sobie spełnienie kolejnego marzenia. A Wy? Ile macie
niespełnionych marzeń? Takich marzeń,
których niespełnienia nie możecie zrzucić na karb braku czasu, pieniędzy czy
możliwości. Takich marzeń, których nie
spełniliście z powodów niezależnych od
siebie, a zwyczajnie ze strachu. Z obawy
przed ryzykiem, owszem. Ale też chowając się przed osądem bliskich czy tych
dalszych, którzy niezależnie od swojego
statusu, wiecznie poczuwają się do dawania rad. Marzeń, których nie spełniacie
na własne życzenie.
Odkąd pamiętam chciałam grać na
skrzypcach. W natłoku podstawówkowych obowiązków związanych z kółkiem
plastycznym, teatralnym, tanecznym
i akrobatycznym jakoś nie po drodze było
mi do szkoły muzycznej. W gimnazjum
zaczęłam grać na gitarze, bo jakoś tak
wydawało mi się to bardziej cool. Chłopcy przy ogniskach zakochiwali się w długonogich gitarzystkach, a nie długowłosych skrzypaczkach, więc gitara skradła
moje serce, nie pomagając jednak kraść
serc chłopców wokół. W liecum poszłam
po rozum do głowy i do szkoły muzycznej
też - zapytać o kurs gry na skrzypcach
dla początkujących. Miałam wtedy szes-

naście lat i po raz pierwszy usłyszałam
- chyba jesteś na to trochę za stara. Ponieważ nie czułam się wtedy staro, uwagę
przełknęłam bez grymasu. I tak nie podobała mi się sala do rytmiki.
Na studiach wróciło inne marzenie z dzieciństwa - by spróbować baletu. Mogłabym
życie spędzić, tańcząc, ale raczej sama,
przed lustrem. Godziny kręcąc piruety, ale
raczej pod krzesłem, z emocji, na widowni sal baletowych. Jestem nawet w stanie
znieść śpiewaków w trakcie operetki, jeżeli
nie zasłaniają mi tancerzy, którzy umówmy się, w tej formie pojawiają się jednak
dość sporadycznie. Balet kocham. I choć
od dziecka przypominam raczej rumiany,
zdrowy baleronik niż wychudzone, blade dziewczę z anemią, zawsze chciałam
zostać baletnicą. No właśnie, baletnicą,
a nie brzydkim kaczątkiem. I pamiętam
ten moment, kiedy w wieku 6 lat mierzyłam kostium do przedstawienia szkolnego,
miałam w nim zagrać wymarzoną baletnicę, usłyszałam, że potrzeba mi na szybko wszyć wiecej gumki do spódniczki, bo
należę do tych puszystych, a w dodatku
przybrałam na wadze. Puszystych! Miałam sześć lat! I co? Prawie dwadzieścia
lat później, w trakcie studiów, nie poszłam
na pierwsze zajęcia z baletu dla dorosłych,
bo zauważyłam, że przez leginsy do ćwieczeń prześwituje mi cellulit.
Nie nauczyłam się pływać, bo trener
w podstawówce powiedział mi, że nie mam
predyspozycji. Zrezygnowałam z nauki rosyjskiego, gdy nauczycielka pwoiedziała
mi, że nigdy nie będę miała właściwego
akcentu, bo jestem ze Śląska. Nie nosiłam
krótkich spódnic, bo babcia powiedziała
mi, że mam krzywe nogi, nie śpiewałam
kolęd na rodzinnych spotkaniach, bo dziadek odkrył, że fałszuję. I ok, nie zostałam
więc ani pływaczką, ani modelką, nie śpiewam zawodowo ani nie mówię po rosyjsku. Ale w zamian nabyłam inną umiejętność. Umiejętność mówienia - mam Ciebie
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pokarmy będą lepiej i łatwiej wchłaniane
przez nasz organizm.
Chciałabym wyjaśnić, dlaczego na
łamach
KONTAKTÓW
postanowiłam przybliżyć Państwu tę książkę,
a zwłaszcza jej autorów. Należę do grona osób, które zostały w pewnym momencie skreślone przez życie. Przypadkowo, jak to między takimi „ofiarami”
życia bywa, dowiedziałam się o panu
Ryszardzie i jego synu. Wtedy właśnie
postanowiłam wziąć życie w swoje
ręce, bo jak wiadomo „tonący brzytwy
się chwyta”. Nie miałam nic do stracenia, więc pojechałam do Pszczyny
z nadzieją. Dostałam nadzieję i zapewnienie, że wyzdrowieję. Tego właśnie
potrzebowałam, bo wcześniej tylko ja
w to wierzyłam, a teraz ktoś mi to potwierdził. Po pierwszej wizycie wyszłam
lekka i trochę oszołomiona. Od tej pory
minęło już 5 lat. Pszczynę odwiedzam
czasami, zwłaszcza kiedy kontrolne
wyniki badań mnie czymś postraszą.
Jadę doładować się energetycznie i nabrać pewności, że zdrowie jest wyłącznie w moich rękach.
Zosia Fabisiak

i Twoją opinię w nosie. I dlatego teraz, po
rozmowie z Wojtkiem z grupy motocyklowej w Berlinie, biorę się ostro za spełnianie kolejnego marzenia.
Będę jeździć na motorze. Może niekoniecznie na szybkiej maszynie, która
rykiem stawia cały pas ruchu na nogi.
Może nie od razu w trasy po 1000 kilometrów. Może nie najlepiej i najpewniej
jak to tylko możliwe. Ale będę. Zacznę
od małego skuterka vespa. Kupię sobie
różowy model, by przypominał mi o moich rumianych policzkach z dzieciństwa
i nieprzyzwoicie krótką spódniczkę, by na
przekór mojemu wiekowi, pokazać koszmarnie krzywe nogi. I kiedy już rozpędzę
się na tej vespie do zawrotnej prędkości
50 kilometrów na godzinę, wykrzyczę we
wszystkie mijane przeze mnie twarze Spełniłam marzenie! A potem wyślę do
braci SMS - Jeżdżę od dziś na vespie.
Mojej vespie. I mimo że uważacie, że
jestem najgorszym kierowcą na świecie,
nie bałam się spełnić swojego marzenia i załączę do niego swoją przeszczęśliwą
twarz. I nie dam już się przekonać, że nie
mam refleksu na drodze, że nie jeżdżę
dość pewnie. Bo to ja kieruję swoim życiem! I ja decyduję o tym, w czym będę
dobra, a w czym nie. A dziś zdecydowałam, że jestem dość dobra, by spełniać
swoje marzenia. I nie dam sobie już
wmówic, że jest inaczej. I Wy też się nie
dajcie! Spełniajcie marzenia bez względu
na wiek, status, wykonywany zawód czy,
co gorsza, opinie sąsiadów. Spełniajcie
marzenia bez względu na to, co mówią
inni. Nie bójcie się kupować różowych
vesp. Koniec końców, 50 km/h to może
niewiele, ale zawsze dość, by wyprzedzić
tych, którzy ze starchu przed porażką czy
w obawie przed krytyką, stoją w miejscu,
nie poruszają się naprzód wcale.
Anna Burek
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Dr. Anja Peschel, Karolina Koczula
Państwa specjaliści od:
Leczenia przy użyciu gazu rozweselającego u pacjentów
z dentofobią i silnym odruchem wymiotnym
Uzupełnień protetycznych opartych na implantach

Strona Internetowa:
www.zahnarzt-peschel.de
Godziny otwarcia:
Pon- Czw: 8:00-20:00,
Pt: 8:00-18:00
Tel: (030) 854 44 83
Bayerischer Platz 7
10779 Berlin

Estetycznej korekcji zębów
Leczenia w znieczuleniu ogólnym
Wybielania zębów
Stomatologii dziecięcej
Profesjonalnego oczyszczania zębów

Bezpośrednio przy stacji metra: Bayerischer Platz!

11.00 - 19.00
14.00 - 19.00
9.00 - 14.00

Pn.

1200-1900
---------

Wt.

900-1300
00
00
15 -19

Śr.
---------

Czw.

1200-1900
---------

Pt.

900-1400
---------

Dr. Alina Gutsch-Trepka

STOMATOLODZY WSZYSTKICH

SPECJALIZACJI - SZCZECIN

Schönebergerstraße 5, 10963 BERLIN-KREUZBERG
ECKE HOTEL MÖVENPICK

OD 15 LAT WYKONUJEMY I SKUTECZNIE REALIZUJEMY
KOSZTORYSY DLA PACJENTÓW UBEZPIECZONYCH WE
WSZYSTKICH NIEMIECKICH KASACH CHORYCH.

 030 - 26 39 77 56

Istniejemy już od blisko 30 lat - O S ZC Z Ę D N O Ś Ć D O 5 0 % W P O RÓ W N A N I U Z Z a u f a ł o N a m 1 5 0 0 0
pacjentów z Polski, Niemiec i
NIEMIECKIMI GABINETAMI
Skandynawii.
- GWARANCJA AKCEPTACJI KOSZTORYSÓW PRZEZ
NIEMIECKIE KASY CHORYCH

Zadzwoń i umów wizytę

- GWARANCJA UZYSKANIA ZWROTU FINANSOWEGO Z
NIEMIECKIEJ KASY CHORYCH ZA WYKONANE LECZENIE
W POLSCE

+48 505 011 291
+49 (0) 33 333 533 399

- SZYBSZA REALIZACJA PLANÓW LECZENIA ORAZ sylwia.cena@ra-dent.com.pl
WYSOKA JAKOŚĆ USŁUG PROTETYCZNYCH
- KOSZTORYSY I RACHUNKI WYKONYWANE SĄ WG
NIEMIECKICH STANDARDÓW I PROCEDUR
- ZAJMUJEMY SIĘ TRUDNYMI PRZYPADKAMI Z ZAKRESU
P R OT E T Y K I , C H I R U R G I I , P E R I O D O N TO L O G I I ,
ORTODONCJI I STOMATOLOGII ESTETYCZNEJ

Zahnarztpraxis

KRZYWOUSTEGO 19/5
70-252 SZCZECIN
KRÓLOWEJ KORONY POLSKIEJ
9/U1
70-485 SZCZECIN
MICKIEWICZA 128A/1
71-140 SZCZECIN

Mo

12-20

Di

Mi

Do

8-14 12-20 12-20

Fr

8-14

S-Bahn: S1, S2, S25; BUS: M29, M41, M123

STOMATOLOG W CHARLOTTENBURG
Hans - Peter Fenske

Mówimy po polsku!
(Pani Anna)

Kaiserin - Augusta - Allee 87
10589 Berlin
Tel.: 3445040; Fax: 34502666
U-Bhn. Mierendorffplatz (linia nr 7)

godz. przyjęć:
pn.
wt.
śr. czw. pt.
9-12 9-12 13-19 9-12 9-12
14-18 14-18
14-18

Terminy on-line: www.zahnarzt-berlin-fenske.de
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stomatolog i lekarz medycyny

Margareta Śliwiński

Master of Science Kieferorthopädie

Leczenie ortodontyczne wad zgryzu
dzieci, młodzieży i dorosłych

Südwestkorso 19 * 14197 Berlin Friedenau
822 05 55 ● www.gerade-schöne-zähne.de

Dr. med. dent. Iwona Burzyńska
Prof. Dr. Charlotte Opitz

ANONIMOWI ALKOHOLICY – MEETING
Beratungsstelle
Poniedziałek 18.00, Środa 19.00, Sobota 17.00
Gierkezeile 39, 10585 Berlin, U–7 Richard-Wagner-Platz
Czwartek godz. 19.00 - 21.00
Hugo-Cassirer-Str. 2, 13587 Berlin
Piątek godz. 18.00
Niedziela godz. 17.00 - 19.00
Stromstr. 47, 10551 Berlin
Lipschitzallee 80, 12353 Berlin

KONTAKTY | 27 | KONTAKTY

ZDROWIE

Krankengymnastik i massage
oraz wszystkie zabiegi fizjoterapeutyczne.

RTHIKA
Leczenie ortodontyczne dzieci i dorosłych
ZÄ Katharina Guenther, Malteserstr. 118, 12249 Berlin
e-mail: info@orthika.de
BUS X83 - Haltestelle Marchandstrasse.
bezproblemowe parkowanie tuż przed wejściem do praktyki

Beata Mydlowska
Zahnärztin

Skalitzer Str. 6, 10999 Berlin
am U-Bhf. Kottbusser Tor
Tel.: (030) 615 18 22
Sprechzeiten:
Mo: 12:00 - 20:00
Di, Do: 10:00 - 13:00
14:00 - 18:00
Mi, Fr.: 09:00 - 13:00
und nach Vereinbarung

Zahnarztpraxis
in den Wilmersdorfer Arcaden

Dr. Agnieszka Ziolkowska
Engin Demirer
- Spezialisten für

Mo.-Do.: 9-19 Uhr
Fr.: 9-14 Uhr

Wurzelkanalbehandlungen
unter dem Mikroskop
- Behandlung unter Lachgas
- Parodontologie
- Protethik
- Implantologie
- Schnarchschienen
- Ästhetische Zahnheilkunde
- Funktionsdiagnostik
- Kinderzahnheilkunde
- Individuelle Prophylaxe

Viola
Gartenfelderstr. 58, 13599 Berlin - Spandau, tel.: 030 46735968, tel.: 0160 5383503.
Dojazd: ( Paulsternstr.), Bus 139, X33 - przystanek Paulsternstr./Gartenfelder Str. (Berlin)
Viola
Lohmeyerstr. 4, 10587 Berlin-Charlottenburg, U-Bahn Richard-Wagner-Platz,
tel.: 030 39888299 lub 0175 1153244

Krankengymnastik Agata Montinaro
Mówimy po polsku w Pn., Śr. i Pt.
Wszystkie kasy chorych

Agata Montinaro

Kurfürstendamm 226
10719 Berlin (Charlottenburg)
Przy stacji U9/U1 Kurfürstendamm
Tel.: 030 /88 71 44 47
www.physioamkudamm.de
Czynne Pn.-Pt. 9:00 do 20:00

Oferujemy:

Krankengymnastik (KG)
Krankengymnastik Bobath (KGB)
Manuelle Therapie (MT)
Manuelle Lymphdrainage (MLD)
Massage (KMT)
Oraz inne zabiegi lecznicze.

Domowa Stacja Opieki "Galerie"
MDK (Kontrola jakości) - Ocena: bardzo dobra

Opieka pielęgnacyjna i pomoc
w gospodarstwie domowym (SGB XI)
Wykwalifikowani pracownicy
Bezpłatne porady (Pflegeversicherung)
Ambulanter Pflegedienst "Galerie"
Pestalozzistr. 68 - 10627 Berlin, Tel. (30) 31 99 76 75
Mówimy w j. polskim w biurze i u klienta w domu
Biuro czynne: poniedziałek – piątek (08:00-16:00)

Wilmersdorfer Str. 54, 10627 Berlin
Tel. (Fax): 030/32 30 30 00 (07)
www.endodontie-berlin.com
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Burnout? Depresja?
Problemy w związku?
POMOC PSYCHOLOGICZNA
PORADNICTWO I TERAPIA
K. Grote (Psychologin M.A.)
Praxis für Psychotherapie nach HPG
Tel.: 0171 911 15 83
info@grote-psychprax.de www.grote-psychprax.de
PSYCHOTERAPIA, PORADNICTWO
Dypl. Psycholog Gabriela Swierczynska
Leczenie depresji, lęków, nerwic, skutków traumy i innych zaburzeń.
Pomoc indywidualna oraz terapia par.
Kontakt: Tel.: 015773376260, E-Mail: ga_sw@web.de

GABINET PSYCHOTERAPII
BARBARA KREMER Kronenstrasse 4, 10117 Berlin
DIPLOM-PSYCHOLOGIN
Dorośli, młodzież i dzieci

Dojazd: U6 Stadtmitte / U2 Mohrenstrasse
Tel.: 030-45 08 85 87
www.barbarakremer.de

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE
Jolanta Konecka - Wirzba
Dipl. Pädagogin
Heilpraktikerin für Psychotherapie
Porady w kryzysach życiowych i psychoterapia.
Pomoc indywidualna oraz terapia dla par i rodzin.
Kontakt: Tel. 01786803503
E-Mail: jolantakonecka55@gmail.com

PRAKTYKA LOGOPEDYCZNA

Anna Kolesinski
staatl. gepr. Logopädin

LECZENIE WAD (WY)MOWY - GŁOSU U DZIECI ORAZ DOROSŁYCH
ORAZ PO URAZACH NEUROLOGICZNYCH
WSZYSTKIE KASY CHORYCH I PRYWATNIE MÓWIMY PO POLSKU

Opieka nad osobami starszymi i chorymi
Stacja opieki domowej

S C H W E S T E R E VA

- Usługi pielęgnacyjne i opieka medyczna
- pomoc w wykonywaniu codziennych
obowiązków domowych
- bezpłatne doradztwo w zakresie
społeczno-socjalnym / Pflegeversicherung
- personel polskojęzyczny
- rozliczeń dokonujemy z kasami chorych,
kasami ubezpieczenia społecznego
oraz z Urzędem ds. Socjalnych.

Adres: Auguste - Viktoria - Allee 82 , 13403 Berlin
Tel.: 030 805 77 497, Funk: 0175 7128973
E-mail: pflegedienst.schwester-eva@web.de

Neue Steinmetzstr. 4, 10827 Berlin
Telefon:
U7 – Kleistpark
030 / 84 31 60 90
S2 – Yorckstrasse
0173 6538915
Schöneberg
TERMINY PO UZGODNIENIU

PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO

Dr. med. Beata Bylinski
Specjalista chorób wewnętrznych
Lekarz rodzinny

OPIEKA LEKARSKA NAD CAŁĄ RODZINĄ
(DOROŚLI, MŁODZIEŻ, DZIECI)

MAGDALENA RADZIEWICZ
LOGOPEDA

Tel:
(030) 805 853 83
Mobil: (0160) 931 70 967
E-Mail: magdalena.radziewicz@onet.eu
Terapia prowadzona jest w języku polskim

Tel.: 030 491 91 95
13409 Berlin - Reinickendorf
030 499 07 360
Reginhardstr. 34
e-mail: praxis.germedica@gmail.com

Medycyna naturalna i estetyczna:

dożylne kuracje witaminowe "Aufbaukur", wypełnianie zmarszczek
kw. hialuronowym, m.in. modelowanie ust i korekta nosa, osocze
bogatopłytkowe PRP - "wampirzy lifting", mezoterapia igłowa.
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Specjalista Ginekologii i Położnictwa
Dr. med. Jarosław von Mach-Szczypiński

Praxis:
Sander Str. 1, 12047 Berlin
(Neukölln; U-Bhf Schönleinstr.)
Telefon: (030) 691 43 03
Handy: 0171 1437301

Sprechzeiten:
Montag bis Donnerstag
9:00-13:00 und 15:00-18:00

Przyjmujemy też pacjentki
bez karty ubezpieczenia

BOGDAN MYNDIUK - GINEKOLOG
Ringbahnstr. 3, 10711 Berlin (Koniec Kurfürstendamm)
Pon. + Śr. 14.00-19.00, Wt. 8.00-13.00, Pt. 11.00-16.00
Tel.: (030) 893 11 60
mail: praxis-myndiuk@web.de
www.mein-frauenarzt-in-berlin.de

Lekarz mówi po polsku

Specjali ci Chirurgii Og lnej
Urazowej i Ortopedii
Dipl. med. Ryszard Kaminsky
Dr. med. Christian Baum
PORADY SPECJALISTYCZNE · PEŁNA DIAGNOSTYKA
ULTRASONOFRAFIA · RENTGEN · CT · MRT
WYPADKI W PRACY I SZKOLE
LECZENIE ZACHOWAWCZE I OPERACYJNE
Tel : 030 - 412 13 33 · prywatne terminy: 0172 - 896 22 82
Facharztzentrum in Tegel · Schloßstraße 5 · 13507 Berlin
www.chirurgie-unfallchirurgie.de

ALKOHOLIZM
- odtruwanie
- wszywanie ESPERALU
- nowość Nemexin!

lek. med. Marek

ul. Piotra Skargi 5,
71-422 Szczecin
tel. (0048) 605 665 819
lub (0048) 91 311 38 41

Kubicki

specjalista intensywnej terapii

Dni przyjęć: poniedziałek i czwartek 17:00 - 19:00,
wtorek, środa, piątek 14:00 - 16:00,
soboty po uzgodnieniu telefonicznym 13:00 - 14:00

www.marekkubicki.com

CHIRURG PLASTYCZNY W SŁUBICACH (90 KM OD BERLINA)

Klinika "Intermed" Słubice
www.chirurgiaplastyczna-baranscy.pl
tel. klinika: +48 95 758 19 16
info w Niemczech: 02359 903 620
www.esculap-service.de

Dr. A. Barański, specjalista chirurgii plastycznej, znany z reportaży
telewizyjnych na Sat1, Pro7, France2 oraz z prasy niemieckiej i polskiej
Kurier Polonica, Wprost, Bild-Zeitung, Berliner Zeitung, Prisma,
Rzeczpospolita, Rheinische Post, zaprasza do swojej kliniki w Słubicach.
W rankingu "Rzeczpospolitej" z roku 2004, klinika "Intermed" była najwyżej
ze wszystkich polskich klinik plastycznych. Ceny zabiegów:
pow. piersi 3220€, kor. nosa 2950€, facelift 2950€, powieki górne 950€,
dolne 1050€, kor. uszu 945€, podn. piersi 2950€, Reiterhose 1305€.

Mama
w Berlinie
Zgodnie z obietnicą wracamy do kwestii zwią-

zanych z karmieniem piersią. W tym artykule chciałabym poruszyć temat związany z dietą matki karmiącej.
Ku zaskoczeniu wielu osób, niestety także związanych ze
środowiskiem medycznym, należy podkreślić, że dieta matki karmiącej nie istnieje. Przez wiele lat panowało przekonanie, że kobieta
karmiąca piersią powinna stosować szczególną dietę z wykluczeniem wielu produktów pokarmowych – najlepiej „suche suchary i mokrą wodę”. Najnowsze badania potwierdzają jednak tezę, że dieta matki karmiącej nie ma
wpływu na dziecko (w stopniu, w jakim zwykło się o tym myśleć – czyli nie
wpływa na bóle brzuszka dziecka, kolki, problemy z wypróżnianiem). Nie
będę wchodziła zbyt głęboko w kwestie związane z funkcjonowaniem laktacji, ale w dużym uproszczeniu – mleko wytwarzane jest z krwi, a dokładniej z osocza, a nie z treści żołądkowej. Na tym stwierdzeniu właściwie mogłabym zakończyć ten artykuł, ale chciałabym przybliżyć młodym mamom,
a także niedowierzającym babciom, ciociom i sąsiadkom, co naprawdę ma
znaczenie i dlaczego to, czego się boimy, jest zupełnie nieistotne.
Sposób odżywiania kobiety karmiącej powinien być zdrowy, zbilansowany, zawierający wszystkie potrzebne składniki odżywcze oraz odpowiednią ilość kalorii, tak, aby organizm matki miał dostarczane wszystko
to, czego potrzebuje do prawidłowego funkcjonowania.
Matka karmiąca nie powinna jeść potraw wzdymających, bo
mają one wpływ na brzuszek dziecka i przez to dziecko ma kolki. Bzdura,
którą dość łatwo można obalić, znając mechanizm trawienia i wytwarzania
mleka. Po zjedzeniu potraw wzdymających wzdyma nam brzuch (czyli żołądek i jelita bo tam zachodzą procesy trawienne), a nie żyły, a ponieważ
mleko wytwarzane jest z krwi, a nie treści żołądkowej, to nie ma szans,
że bigos przenika do krwi, do mleka czy do brzuszka dziecka. Nawiasem
mówiąc: dzieci miewają kolki, ale jest to wyłącznie kwestia związana z ich
niedojrzałym układem trawiennym, na który absolutnie nie ma wpływu
to, co zjada ich mama (aha – kolki mają także dzieci karmione mlekiem
sztucznym, co już kompletnie obala w/w. mit).

Matka karmiąca powinna unikać potraw smażonych. Generalnie jak każdy, zdrowo odżywiający się człowiek, ale nie znaczy to, że
mamy odmówić sobie kotleta w niedzielę lub placków ziemniaczanych,
jeśli akurat najdzie nas na nie ochota. Znacznie istotniejsze jest to, aby
nie spożywać za często potraw smażonych i zwracać uwagę na jakość
tłuszczu, na którym smażymy.
Matka karmiąca nie powinna jeść pomidorów, cytrusów, owoców pestkowych i truskawek, bo dziecko będzie miało alergię. Po pierwsze
– jak ma mieć alergię, to ją ma/będzie miało i dieta eliminacyjna nie jest
środkiem zapobiegawczym i nie uchroni dziecka przed tą przypadłością.
Eliminację stosujemy jednak wtedy, jeśli reakcja alergiczna potwierdzona
jest przez specjalistę.
Matka karmiąca nie powinna pić gazowanych napojów - a to
akurat podobnie jak w przypadku potraw wzdymających – bąbelki nie
przenikają do krwi. Pytanie, czy akurat napoje gazowane są składnikiem
zdrowej diety?
To są najczęściej występujące i powielane przez kolejne pokolenia mity na
temat diety matki karmiącej. I o ile babci czy cioci nie można mieć za złe
tego typu rad, bo w ich czasach stan wiedzy na temat laktacji był zupełnie
inny, o tyle młode mamy powinny czerpać wiedzę z najnowszych badań,
które wyraźnie mówią, że dieta matki karmiącej nie istnieje. Warto odżywiać się zdrowo, sezonowo, jeść regularne posiłki, unikać żywności wysoko przetworzonej, gotowych produktów oraz alkoholu. Poza tym ochota
na fast fooda lub słodycze raz na jakiś czas nikomu krzywdy nie zrobi,
choć warto wyrabiać w sobie dobre nawyki, przede wszystkim dla siebie
i swojego zdrowia, co na pewno będzie z ogromną korzyścią dla dziecka.
Smacznego i na zdrowie!
W razie pytań czy wątpliwości wszystkie mamy karmiące zapraszam
do kontaktu, chętnie przedstawię także kilka argumentów niedowierzającym babciom ;)
Serdecznie pozdrawiam położna Zofia Kędzierska
yourbesttimepl@gmail.com, tel.: 01634554442
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Profesjonalne usługi kosmetyczne i fryzjerskie:
kriolipoliza • mikrodermabrazja • mezoterapia • pedicur • manicur
masaż limfatyczny • liposukcja ultradźwiękowa
fale radiowe ujędrniające i liftingujące
strzyżenie • farbowanie • pasemka • baleyage • upięcia okolicznościowe

Begonienplatz 3 12203 Berlin • Tel: 030 / 55274954
www.hundesalon-hugo.de
Wegenerstr.14,
10713 Berlin-Wilmersdorf,
Tel. 0170/1840916

- strzyżenie, kąpiel, trymowanie,
- odfilcowywanie, pielęgnacja uszu i pazurków

Kaiser Inneneinrichtungen
profesjonalne projektowanie
wnętrz i wykonanie

meble na wymiar, zasłony i firany
niepospolite oraz schody
www.kaiser-raumdesign.de, tel.: 030/88702657

REMONTY MIESZKAŃ
• Malowanie Tapetowanie,
• Szpachlowanie Regipsy
• Szlifowanie podłóg
• Laminaty Płytki Wykładziny

Wszelkie prace
remontowe

Tel.: 030/52659181
Mobil: 0178/7296119
E-Mail: Miroan@web.de

Pogotowie zamkowe dzieñ i noc

natychmiastowa i tania pomoc w wypadku zatrzaśnięcia
drzwi lub zgubienia kluczy. Usuwanie szkód
powłamaniowych oraz montaż dodatkowych zamków

tel.: 030/ 915 94 017, 0170/ 5837677

Elektro-Instalacje
Zdzisław Kubalczak

Blower Door Test

Testy szczelności budynków

Vattenfall - Zähleranträge / Szafy licznikowe
+ nowe Liczniki elektroniczne / Baustrom
/ Odbiory "E-Check"

STOLARSKIE
& SZKLARSKI
Tel.: 030/216-34-32

kom. 0176-56313455

Docinanie płyt kuchennych.
Montaż szafek, regały na wymiar.
Laminat, parkiet.
Całościowe remonty mieszkań.
Punktualnie, czysto i solidnie.

Mobil: 0173 6206292, fax: 030 65940163
Meisterbetrieb

kompletthaus@online.de

Zgłoś się do nas, sprawdzimy je, poprawimy oraz obniżymy nawet do 20%.
W mieszkaniach, domach i firmach. Szybko i fachowo. Pamiętajcie, że zimy są bardzo
długie i zimne, a nikomu niepotrzebne są dopłaty. Pomagamy załatwić wszelkie
formalności w zgłoszeniu do (sieci) dostawcy prądu i gazu.
Wszystkie formalności za darmo!
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POLSKI

24
Zakład Pogrzebowy SANS SOUCI
wysłuchać

zrozumieć

towarzyszyć

Telefon 24 h: (030) 48 47 92 27
Wollankstr. 67, 13359 Berlin

www.sanssouci-bestattungen.de
U nas znajdą Państwo wspόłczucie,
zaangażowanie i profesjonalizm.
Mόwimy rόwnież po polsku!
Całkowity koszt pogrzebu w Berlinie już od 750 €

tel. 0175 1200 662

www.fk-sat24.de

niedrogo

godnie

stylowo

Polecam polskie programy telewizyjne: TVP1, TVP2,
TVN, TVN7, TV TRWAM, TV POLONIA i wiele innych.
Robimy to po prostu dobrze.

POLSAT-TVN-SPORT-FILM

Telewizja SAT na kartę, sprzedaż dekoderów
Śmiechowski tel.: 0174 3906906, 8119168
Zgłoszenia: Pon-Sob. w godz. 9.00-20.00

Okna drzwi

żaluzje rolety, bramy garażowe,
ogrodzenia montaż
Tel.: 0176-56313455 lub 030/ 216-34-32
.

H.B

Inh. Wykonujemy
Paul Barkowsky
Leonorenstraße 77
12247 Berlin

H&B- Barkowsky

Inh. Paul Barkowsky
Leonorenstraße 77
12247 Berlin

profesjonalne
usługi dekarsko - blacharskie
Ih
rk

o
in S mpet przegląd i konserwacja, modernizacja
nowe pokrycia dachowe,
ach ente
en
(
również
tarasy
),
montaż:
parapety, okna dachowe
Ha r Prynny,
nd artne
0172 / 38 55 770

Mobil
r
wer
k
030 / 72 23 99 770
Telefax 030 /Mobil
72 23 990172
770 / 38 55 770, Telefax
E-Mail
info@hub-barkowsky.de
E-Mail:
info@hub-barkowsky.de, Web: www.hub-barkowsky.de
Web
www.hub-barkowsky.de

Tworzenie stron sklepów internetowych

 info@it-webdesigner.eu
 0157-75 65 0178
Anteny satelitarne - instalacja.
Naprawy Telewizorow

Tel.
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Podstrzykiwanie zmarszczek, wolumen ust i policzków,
18 lat doświadczenia, oryginalną jakość znanych firm.
Dopasowanie stężenia materiału do Twojej skóry.
Zaufaj mojej długoletniej pracy. Poinformuj się!
Tel.: 030 33607495, kom.: 0171 6813278
Dyplomowany Ezoteryk, zdejmowanie klątw i uroków, pomoc
w sprawach partnerskich, karty, czytanie z dłoni, analiza
z fotografii. Codziennie z wyjątkiem świąt kościelnych.
Tel.: 030 36411988
Pralki, zmywarki, suszarki itp. Tanie naprawy sprzętu AGD.
Szybko i solidnie. Na wykonaną usługę udzielam gwarancji.
Tel.: 0174 4973921
Nowoczesne metody likwidacji zmarszczek, ujędrniania skóry,
redukcji tłuszczu i Cellulitu, usuwanie plam, zamykanie naczynek:
Mezoterapia, podstrzykiwanie kwasem hyaluronowym;
Fale radiowe, liposukcja - ujędrnianie, tłuszcz; Cosmelan,
- plamy; Mikrodermabrazja, Mikroneedling odbudowa ujędrnianie skóry; EMS - kształtowanie sylwetki;
Kosmetyka - acne, couperose.
B. Jankowska, Hohenzollerndamm 205, 10717 Berlin,
E-mail: info@futurelines.de, www.futurelines.de Tel.: 0176 49891284
Oprawa muzyczna „Berti”, Alleinunterhalter. Wesela imprezy okolicznościowe, live musik & DJ. Tel.: 030 7464556, 0179 2442890
Wykonam profesjonalną szafę z drzwiami przesuwanymi.
Meble na zamówienie, kuchenne i biurowe, szkło dekoracyjne na
ścianę zamiast płytek, fronty i blaty kuchenne... A także granity,
marmury i konglomeraty na parapety i blaty kuchenne...
w atrakcyjnej cenie. Tel.: 0157 84556424, tel.: 0157 55481810;
www.festti.de
Naprawa sprzętu gospodarstwa domowego, pralki, zmywarki,
lodówki, zamrażarki, suszarki. Szybko i solidnie.
Na wykonaną usługę udzielam gwarancji. Tel.: 0152 25651989
Montaż anten, instalacja Sat - Berlin, ustawianie anten, akcesoria
satelitarne, programy polskie - Smart HD, TNK Service, Sat - HD.
Tel.: 0152 16849681
Fryzjerka damsko – męska z długoletnim doświadczeniem
wykonuje usługi fryzjerskie z dojazdem do domu.
Tel.: 0157 32427380
Remonty mieszkań - malowanie, tapetowanie, szpachlowanie,
regipsy, cyklinowanie podłóg, panele i wykładziny podłogowe.
Wymiana okien i drzwi. Wszelkie prace remontowe. Wieloletnie
doświadczenie w Niemczech. Tel.: 0178 7296119, 030 52659181,
e-mail: Miroan@web.de
Znana profesjonalna wróżka stawia karty klasyczne + tarota.
Horoskopy, czytanie ze zdjęć. Skuteczne łączenie i rozdzielanie
par. Oczyszczanie ze złych wpływów. j.polski i niemiecki.
Tel.: 030 33001569
Profesjonalne zabiegi kosmetyczne również z dojazdem do klientki.
Zabiegi kwasami owocowymi (glikolowy, migdałowy, mlekowy, salicylowy, askorbinowy) microdermabrazja Diamentowa, peeling kawitacyjny,
oczyszczanie manualne twarzy, depilacja (sugaring).
Tel.: 0163 4792402
Oferuję pomoc we wszystkich sprawach urzędowych związanych
z pobytem w Niemczech: Urząd Pracy, Job Center, Kindergeld, Elterngeld, Wohngeld, Urząd Skarbowy, rozliczenia, tlumaczenia, podania,
etc. Mobil: 0151 17890903 lub 030 76210516
Strzyżenie piesków Spandau. Oferuję: kąpiel, rozczesywanie kołtunów,
strzyżenie, pielęgnacja uszu i pazurków. Profesjonalny sprzęt
i kosmetyki. Zapraszam. Tel.: 0152 13445234
Obsługa imprez okolicznościowych, wesel, urodzin, imienin, dyskotek,
imprez firmowych, balów sylwestrowych. Alleinunterhalter Live – Musik,
DJ, Karaoke. Profesjonalna obsługa muzyczna i techniczna imprez,
wypożyczalnia nagłośnienia, oświetlenia i techniki estradowej.
Tel.: 0172 9209360 lub 030 7526721, www.musicpartytime.eu
Ty szukasz mnie! Ja? A po co? Bo ja załatwię ci naprawdę
wszystko - szybko i uczciwie. Poszukujesz mieszkania lub szybki
termin na meldunek, czy może czekasz już miesiącami na
Kindergeld? Odzyskam Tobie. Dzwoń i wszystko będzie Twoje!
Biuro Błyskawicznej Pomocy 030 99251739 lub 0178 1144095,
Email: info-biurobp@gmx.de

Gabinet kosmetyczny oferuje:

kosmetykę klasyczną twarzy, rąk oraz nóg, mikroabrazję, mezoterapię bezigłową,
lifting twarzy falami radiowymi, depilację ciała (sugaring), masaże ciała, odbudowę
paznokcia oraz (spanngentechnik podnoszenie wrastających się paznokci).
Joanna Wamhoff, Albrechtstr.80, 12167 Berlin
beautydermakosmetik@gmail.com, tel.: 015771909959

Solidnie wykonujemy remonty mieszkań: szpachlowanie, malowanie, regipsy, tapety, podłogi, izolacje, ocieplania, hydraulikę, elektrykę,
prace murarskie, stolarkę. Tel.: 0162 1044173 lub 030 85745005
Fryzjerka wykonuje usługi: baleyage, pasemka, farbowanie,
strzyżenie, modelowanie, trwałe prostowanie, OLAPLEXrekonstrukcja i odbudowa włosów. Pracuję na produktach firmy
WELLA. Ola, tel.: 0178 3476775
Wellness – masażysta dyplomowany – Ayurveda, Lomi – Lomi
Tybetańskie, akupresura, medyczne masaże, uzdrowienia
cielesne i duchowe – pomoc w problemach duszy – Woliński.
30€/ godz. Tel.: 030 6622587
Fryzjerka z tytułem mistrza oferuje: baleyage, pasemka, trwała,
strzyżenie damskie, męskie, henna, przedłużenie włosów (mikroring,
kreatyna). Agnieszka 0157 30430185
Firma budowlana: usługi remontowe, hydraulika, elektryka, gładzie,
malowanie, tapetowanie, opalanie stolarki okiennej, drzwi, glazura.
Wystawiamy rachunki. Robert, tel.: 0151 71770337, 0157 30430185
Profesjonalne usługi kosmetyczne i medycyny estetycznej
z dojazdem do klienta. Mikrodermabrazja, mezoterapia igłowa, wypełnianie zmarszczek, powiększanie ust, makijaż permanentny, botox, nici
liftingujące, kwasy medyczne, zabiegi na ciało i inne. Wysoka jakość,
promocyjne ceny. Tel.: 0176 27398949
79,95 €/mies. – dla FIRM oraz osób z GEWERBE Nielimitowane rozmowy na wszystkie sieci w Niemczech, do krajów Europy, Internet,
SMS, MMS. teleberlin.de, Inh. Teodor Mainka,
tel.: 030 818 68 077, kom.: 0176 48207784
KOMPUTERY - Naprawa, instalacje WINDOWS, INTERNET-DSL/
WLAN, usuwanie wirusów, ratowanie danych - Tel.: 030/30201944
Funk: 0162 1786980
Studio Paznokci & Secondhand Moda-ANGELIQUE- Britzer Damm 125,
12347 Berlin, na Neukölln-Britz w godz: Po-Pt: 12.00-18.00 oraz na
Termin do uzgodnienia. Promocja: Hybryda 20€. Tel.: 030 52660578
Porady w problemach z Jobcenter, Arbeitsamtem, Familienkasse,
spółdzielnią mieszkaniową, Gewerbeamtem i Finanzamtem. „Socjal”
dla Gewerbowiczów. Załatwianie spraw związanych z długami.
Tel.: 030 66307663, 0177 5642472
Pogotowie remontowe, wykonam drobne i większe prace remontowo
– naprawcze w Twoim domu czy też firmie. Pranie dywanów i tapicerek.
Składanie mebli. Czarek, tel.: 0162 2677500
Protetyka, naprawa protez zębowych, protezy nowe całkowite i częściowe, korony, mosty, porcelana. Współpraca z niemieckim dentystą.
Tomasz Baranowski, tel.: 01775391304
Terapia bio-manualna, uwalniająca od stresu, z wykorzystaniem
naturalnych technik i oleji. Masaże kręgosłupa, rąk, nóg, wzmacniające
krążenie oraz akupresura. Gimnastyka odchudzająca, Joga, Qi- Gong.
Adres: Steinmetzstr.22, 10783 Berlin. Telefon: 030 23608688 oraz
0157 75392079. (Behandlung ab 9 Euro Spendenbasis). Od 3 terminu
jeden gratis. Piątek od 13.00 do 16.00, Sobota od 10.00 do 17.00
Grupa muzyczna oferuje ekskluzywne show z przełomu lat 50-tych
i 60-tych. Oprawa muzyczno-wizualna całkowicie na żywo z elementami
choreografii scenicznej. Imprezy prywatne, bankiety firmowe, gale.
Tel.: +48 579270078
Oferuje kompleksowe remonty tj. malowanie, tapetowanie, szpachlowanie, laminaty. Montaż mebli, oświetlenia Led, renowacja drzwi i okien
oraz wiele innych wg życzenia klienta. Zapraszam.
Marcin, tel.: 0176 21533071
Wykonywanie remontów i inwestycji w zakresie: regipsy, szpachlowanie, malowanie, płytki, podłogi drewniane i laminat,
prace hydrauliczne i elektryczne. Szybko, tanio, solidnie.
Tel.: +49 151 66428575, +49 151 45622887
Ogrodzenia, wiaty, tarasy drewniane i kamienne, montaż altan,
domków ogrodowych oraz inne prace związane z aranżacją terenów
zielonych. Tel.: +49 151 66428575, +49 151 45622887
Opróżnianie mieszkań, piwnic i strychów. Rzetelna praca, krótkie
terminy, bezpłatna wycena, tel.: 0176 96383270
Czyszczenie dywanów, tapicerek (sofa), materacy. Mycie
okien, czyszczenie biur, mieszkań. Doświadczenie od 17 lat.
Wycena bezpłatna. Tel.: 0173 8814803
Solidnie wykonujemy remonty mieszkań: szpachlowanie, malowanie, regipsy, tapety, podłogi, izolacje, ocieplania, hydraulikę, elektrykę,
prace murarskie, stolarkę. Tel.: 0162 1044173 lub 030 85745005

KONTAKTY | 33 | KONTAKTY

USŁUGI / INNE
Certyfikowana linergistka zaprasza na

makijaż permanentny: brwi (metoda klasyczna oraz piórkowa), usta, oczy.
Zabiegi wykonuję na najwyższej jakości pigmentach. Możliwość dojazdu
do klienta. Bardzo dobre ceny. Zapraszam. Edyta - 0163 9411556
Profesjonalne usługi kosmetyczne z dojazdem do klienta.
Stylizacja paznokcia, hybryda, żel, manicure, pedicure, henna, brwi
i rzęsy. Makijaż ślubny. Wieloletnie doświadczenie. Tel.: 0176 93523035

Polecamy szeroką ofertę towarów:

Wędliny, sery, ryby wędzone, pieczywo, ciasta, napoje,
owoce, warzywa oraz wiele innych polskich
artykułów spożywczych.

RUDOW

Mistrz elektryk instalacje elektryczne wykonawstwo, naprawy i pomiary. Szybko i fachowo. Tel.: 0157 52474787

Lipschitzallee 68,
12533 Berlin
(U-Bahn Lipschitzallee)
Tel.: 0157 31844338
pon.- pt.: 9:00-19:00
sob.: 9:00-16:00

Firma budowlana z Polski poszukuje zleceń na budowy domów
od podstaw, dachy, elewacje. Brygada górali. Tel.: +48 608729122,
+49 160 3089338
Firma budowlana z Polski wykonuje konstrukcje dachowe, wszelkiego rodzaju pokrycia dachowe, demontaż azbesty.
Tel.: +48 608729122, +49 160 3089338, e-mail: tedy32@o2.pl

MARIENFELDE

Tirschenreuther Ring 23,
12279 Berlin
(Bus: M77, M82, przystanek:
Waldsassener Str.)
Tel.: 0152 59643915
pon.- pt.: 10:00-19:00
sob.: 10:00-15:00

Gewerbe na biuro bez adresu zameldowania i pomoc księgowa!
Tanio! Profesjonalnie! Büroservice Danuta Mir, Grunewaldstr.71A,
10823 Berlin – Schöneberg, U7 Eisenacher Str. Tel.: 0176 70718207,
Biuro: 030 68402710
Ubezpieczenia wypadkowe, emerytalne, firmowe, dotacje od
Państwa do emerytur. Serdecznie zapraszamy na darmową poradę.
Dopasujemy odpowiednią dla Państwa ofertę. Büroservice Danuta Mir,
Grunewaldstr.71A, 10823 Berlin – Schöneberg, U7 Eisenacher Str.
Tel.: 0176 70718207, Biuro: 030 68402710
CutHome – dyplomowana mistrzyni fryzjerstwa oraz koloryzacji
najnowszymi technikami. Celem mojej pracy jest osiągnięcie zadowolenia i satysfakcji klienta poprzez realizację własnej kreatywności zgodnie z osobowością oraz wyróżnieniem klienta. Współpracuję z firmą
Wella Profesional oraz OLAPLEX. Przyjmuję w salonie kosmetycznym
Schönheitsquelle przy Charlottenbrunnen Str. 2 (S-Bahn Hohenzollerndamm). Możliwość dojazdu do domu. Serdecznie zapraszam do kontaktu i konsultacji ze mną. Tel.: 0177 5068957, www.cuthome.de
Zapraszam na karty Tarota, doradzam, masz pytanie, zadzwoń, czekam Elżbieta. Tel.: 030 3614422, 0152 57002166. Wahadełko
Doświadczona księgowa wykonuje usługi w zakresie: zakładanie
firm, korespondencja, Kindergeld, rozliczenia z JobCenter.
Tel.: 030 92219604, Mobil: 0172 9229223
Zapraszam na manicure klasyczny i hybrydowy. Przedłużanie paznokci metodą żelową. Pedicure klasyczny i hybrydowy.
Tel.: 0163 9133931

NAUKA JAZDY
w języku polskim
Tel.: 323 20 18

Handy: 0162 3050393

Joachim-Friedrich-Str. 29, 10711 Berlin-Halensee
U-Bahn: Adenauer Platz, S-Bahn: Charlottenburg

Biuro ogłoszeń KONTAKTÓW
e-mail: webmaster@kontakty.org
tel.:

030 3241632 fax: 030 37591850
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FRYZJERSTWO / KOSMETYKA
Odbudowa i regeneracja włosów kosmetykami firmy
AMAZON KERATIN nr 1 na świecie
Pozwól sobie na seksapil pięknymi,
prostymi, lśniącymi włosami.
Nie czekaj! Bądź piękna już dziś!
Dojeżdżam do klientki lub wykonuję
stylizacje u siebie
w domu i wedle życzenia.
Zapraszam serdecznie, Wasza Agnieszka

PRZED

PO

tel.: 015733400999, chętnie również przez Whats Aap

KOSMETIKSTUDIO
Anna Nussbaum
Staatl. geprüfte Kosmetikerin

Adres:
Detmolder Str. 58,
10715 Berlin
Tel.: 030 99257735

Kosmetikstudio Anna Nussbaum zaprasza na:
• Diamentową Mikrodermabrazję
• Stymulacja mięśni twarzy - NOWOŚĆ!
• Mezoterapia bezigłowa
• Zabiegi kwasami
• Pielęgnacja dłoni i stóp
• Depilacja woskiem

www.kosmetikstudio-annanussbaum-berlin.de

Salon Fryzjerski Diamond Cut
Hanna Lubowicz

Polecam szeroką gamę usług w zakresie fryzjerstwa.
Regeneracja włosów produktem OLAPLEX!
Manfred - von - Richthofen - Str. 11, 12101 Berlin,

Tel.: 030 7858040, Handy: 0176 30622791

Personel z "Aesthetic Hair" przeniesiony jest do "Diamond Cut"
Zapraszam od wtorku do piątku od 10.00 do 18.00 Sobota 9.00 - 13.00

Biuro ogłoszeń KONTAKTÓW
e-mail: webmaster@kontakty.org

tel.: 030 3241632, fax: 030 37591850
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bezpłatne porady

Główne Biuro: Kaiser-Friedrich-Str. 3 • 10585 Berlin
Pankow Wedding: Pestalozzistraße 5-8 • 13187 Berlin

info@gutachten-berlin24.de
www.gutachten-berlin24.de

NIEZALEŻNY RZECZOZNAWCA
SAMOCHODOWY
od

20
lat

w Berlinie

Dipl.-Ing. Michael Żurek
partner DAT, SCHWACKE, KÜS, ADAC

ZA WYKONANIE OCENY PŁACI UBEZPIECZALNIA!!!

*

zadzwoń, poradź się bezpłatnie, zanim zadzwonisz do ubezpieczalni!
BEZPŁATNE PORADY TELEFONICZNE

- ocena szkód powypadkowych dla niemieckich
lub polskich ubezpieczalni (Gutachten)
- pomoc w uzyskaniu odszkodowania z Polski
- ocena wartości pojazdu,
- oględziny u klienta, krótkie terminy.

www.michael-zurek.de

Funk 0163 - 24 007 01, biuro (03322) 22007, dom (030) 76678600

* Gdy wina już ustalona i wyłącznie po stronie przeciwnej, oraz dane sprawcy znane - rozliczenie bezpośrednio z ubezpieczalnią niemiecką. W razie odmowy przez ubezpieczalnie
wypłaty odszkodowania i rachunku rzeczoznawcy, klient jest zobowiązany, jako zleceniodawca, do zapłaty tego rachunku.

RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY

-------------------------------------E.POGODZINSKI-----------------------------MIAŁEŚ WYPADEK , SKORZYSTAJ Z
PRAWA DO NIEZALEŻNEJ WYCENY
SZKODY
poradź się zanim postawisz fałszywy krok
PIERWSZA PORADA - BEZPŁATNA - rzeczoznawca certyfikowany przez TüV
- wycena szkód powypadkowych – Gutachten
- wycena wartości pojazdu
www.kfz-gutachten-pogo.de
--------------------------------------------------------------------------------------------

Funk: 0178 3490159 Tel-Fax: (030)64493125
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STRACIŁEŚ PRAWO JAZDY?
CHCESZ JE JAK NAJSZYBCIEJ ODZYSKAĆ?

MPU Vorbereitung („Idiotentest“)
Dipl.-Psych. Małgorzata Voelkel
Profesjonalne przygotowanie do testów psychologicznych i medycznych
Bezpłatna konsultacja. 100% Zdawalności
Billy-Wilder-Promenade 32, 14167 Berlin, www.mpu-in-berlin.de

ZABRALI TOBIE PRAWO JAZDY?

Zadzwoń - nie zwlekaj, odzyskasz!!!
Fachowa pomoc, tylko zadowoleni klienci.
ALKOHOL, NARKOTYKI, PUNKTY PRZYCZYNĄ?
Kurs, zaświadczenie, badanie i znów jedziesz.
Tel.: 030 6691210 albo 0176 24346798.

Tel.: 030 47980232; Tel.: 0152 33578752
e-mail:malgorzata.voelkel@onet.pl

KFZ - MEISTERBETRIEB
- WSZYSTKIE POJAZDY -

Tel.: 030/383 04 941
Fax: 030/345 03 063
Mobil: 0176/86 73 25 67

KFZ - Naprawy • Blacharstwo i lakiernictwo • Serwis klimatyzacji
Serwis opon • KFZ - Diagnostyka • HU/AU - codziennie • Wymiana szyb
Wymiana oleju • Pomoc drogowa • Kupno/Sprzedaż pojazdów

Inh.: Dariusz Plonka

Sickingenstr. 41 / 10553 Berlin

Transport – Przeprowadzki

- przewóz mebli
- opróżnianie pomieszczeń
- bezpośrednie rozliczanie z JobCenter
Tel.: 0151 24242432 lub 030 93958737

PRZEPROWADZKI DORNIAK
Szybko- Tanio - Solidnie
- Przeprowadzki 24h - opróżnianie piwnic
- Wynajem auta + kierowca
- bezpośrednie rozliczenia dla Arbeitsamt dariuszdorniak@googlemail.com
Tel.: 0173 6666583, po godz. 20.00 - 030 54870213

Zielona Góra - Berlin
Przewozy osób 7 dni
w tygodniu już od 100 zł/os.

Tel.: 48 512 291772
Przy rozmowie telefonicznej proszę powołać się na miesięcznik KONTAKTY

GSP - Autoservice, Gut, Schnell, Preiswert
będziesz obsłużony w warsztacie samochodowym

MIROSŁAW PRZYBYŁA

• przegląd techniczny ( HU)
• badanie spalin (AU)
• diagnostyka
• elektryka
• mechanika
• klima service
• usuwanie szkód powypadkowych
• wywarzanie i zmiana opon
• elektroniczne badanie i ustawianie geometrii kół

Tel.: 030 701 -32-494 , E-mail: gspautoservice@gmx.de
TEMPELHOF, 12099 BERLIN, Saalburgstr. 7

• NUMERY PRÓBNE
• NUMERY CELNE
• USŁUGI REJESTRACYJNE
• NOWOŚĆ! Wykonujemy
na miejscu tablice rejestracyjne!

Wynajem ekskluzywnych samochodów VIP
Niezależnie od tego, czy są Państwo na wakacjach, czy też
w podróży firmowej, proponujemy Państwu naszą specjalność:
- wynajem ekskluzywnych samochodów wraz z kierowcą.
Samochody luksusowe, którymi dysponujemy, to np.

BMW 5, Audi A8 oraz BMW 730d.

Wszystkie charakteryzują się prestiżowym wyglądem
wysokiej jakości wykończeniem oraz bogatym wyposażeniem.
Zależnie od oczekiwań, zapewniamy możliwość wynajęcia
ochroniarza z samochodem. Świadczymy usługi z zakresu ochrony
osobistej stałej, jak i doraźnej.
tel.kom. 0 15751535710, email. andrzej05075@wp.pl

Biuro przy Urzędzie Komunikacji
"ZULASSUNGSSTELLE"
- Kreuzberg
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Renciści pytają, doradca
rentowy odpowiada
Zauważyłem - moim zdaniem – niewłaściwe zaliczenie mojego
zatrudnienia w prywatnej wytwórni grzejników w wysokości pół
etatu. Tymczasem moje świadectwo pracy podaje całoetatowe zatrudnienie?

Alex transport i przeprowadzki
kompleksowe przeprowadzki
"Od drzwi do drzwi"
opróżnianie pomieszczeń
oraz wywóz na BSR
gwarantujemy Państwu bezpieczny,
punktualny oraz ubezpieczony transport
działamy 8 dni w tygodniu

Tel.: 0157 5416 3111

Sprawę należy w pierwszym kroku sprawdzić w ZUS, a mianowicie
w jakiej wysokości odprowadzane były składki. W przeciwieństwie
do przedsiębiorstw uspołecznionych, które nie były zobowiązane
przekazywać miesięczne składki socjalne do ZUS łącznie z listami
pracowników, zakłady inicjatywy prywatnej musiały tego rodzaju listami dokumentować odprowadzanie składek. Dopiero po uzyskaniu
potwierdzenia o odprowadzeniu składek w stu procentach za cały
etat, można wystąpić o zmianę dokonanego w połowie zaliczenia
omawianego zatrudnienia.
Mam 63 lata , ukończyłam po szkole zawodowej trzyletnie technikum i chciałabym wiedzieć, czy do renty wliczane są lata technikum, bo wtedy osiągnęłabym 45 lat pracy ?
Niezbędnym warunkiem do otrzymania renty dla szczególnie długoletnio ubezpieczonych jest ukończenie 65 lat. Ponieważ to kryterium
- jak na razie - nie jest spełnione, nie ma potrzeby rozważania dalszej części pytania. Warunek ukończenia 65 r.ż. może być spełniony
przez podjęcie 2-letniej pracy w znanej wysokości mini-job, czyli pracy za 450 euro. Do ich zaliczenia konieczna jest pisemna rezygnacja
ze zwolnienia od płatności składek socjalnych i jej przedłożenie pracodawcy, który wówczas zobowiązany jest składki te odprowadzać.
Pobieram rentę z tytułu osiągnięcia wieku rentowego, a poprzednio rentę chorobową. Ukończyłam szkołę handlową, a następnie, w trakcie pracy, technikum. Mimo tego, moje lata pracy
zaszeregowane są do grupy kwalifikacyjnej piątej, tzn.- jak mnie
poinformowano - do najniższej. Czy to jest w porządku ?

Transport i przeprowadzki przewóz mebli i sprzętu AGD, opróżnianie
mieszkań, piwnic i strychów. Darmowa wycena. Berlin, Niemcy i do
Polski. Tanio, szybko i solidnie. Tel.: 0176 96538820, 030 55252939
Bydgoszcz – Gniezno – Poznań – Berlin – Bydgoszcz. Dowozy z domu
i pod dom, dowozy na lotniska, paczki. Tel.: 0048 663226424; 0048 601476246
Megtrans - usługi transportowe (przeprowadzki, opróżnianie pomieszczeń, przewóz sklep - dom). Berlin, Niemcy, Polska
(tylko zachodniopomorskie) 24 h. Tel.: 030 3923315, 0177 6423550,
0151 17890903, e-mail: kontakt@megtrans.de
Berlin – Bydgoszcz – Toruń – Berlin (okolice). Przewozy osób
i paczek z domu pod dom. Tel.: 0048 503030826, 0048 523420202.
Klimatyzacja! Komfortowo! Tanio! Zapraszam!
Przeprowadzki transport różnego rodzaju, opróżnianie piwnic
również sobota, niedziela. Szybko i solidnie. Tel.: 0152 33653818
Berlin Gdynia Berlin. Piątek tam, niedziela powrót.
Tel.: 0157 89455917, 506053888

Podane dane wskazują na posiadanie wykształcenia zasadniczej
szkoły zawodowej i po kilku latach pracy uzupełnienie go do wykształcenia średniego, prawdopodobnie z maturą. Oznacza to
spełnienie pierwszego kryterium do uzyskania zaszeregowania
w wyższej grupie kwalifikacyjnej. Potrzebne jest jeszcze spełnienie drugiego kryterium, którym jest odpowiednie stanowisko pracy.
Prawdopodobnie należy się przynajmniej przeszeregowanie do grupy kwalifikacyjnej czwartej, ewentualnie do grupy drugiej. Z braku
szczegółowych, a niezbędnych tu danych, wyczerpująca odpowiedź
jest jednak niemożliwa.
Otrzymałem przed czterema laty decyzję rentową bez odliczonych składek zdrowotnej i opiekuńczej. Dwa lata później zażądano zwrotu ponad 1600 euro, bez listy poszczególnych składek. Przy tym nie wydano mi też decyzji korygującej ten stan
rzeczy, tak że nie jestem w stanie sprawdzić prawidłowej wysokości pobranych składek za tamte okresy?
Należy zażądać pisemnie zestawienia składek za poszczególne
okresy czasu oraz zawnioskować wydanie poprawionej decyzji rentowej sprzed czterech lat. Ważnym jest jeszcze sprawdzenie długości upływu czasu po między decyzją pierwotną a żądaniem zwrotu
niepobranych składek. Poprawy błędów w wysokości renty zakład
rentowy może bowiem dokonać w okresie dwóch lat. Jeśli więc zakład zażądał zwrotu nie potrąconych składek już po upływie dwóch
lat od wydania mylnej decyzji, wtedy istnieje podstawa do odmowy
zwrotu składek.

KUPNO / SPRZEDAŻ

Osiągnę w lipcu br. 65 lat i mogę przejść dwa miesiące póżniej
na regularną rentę. Chciałbym jednak pracować pół roku dłużej,
jak to załatwić ?

Sprzedam 3-letnią kuchnie z pełnym wyposażeniem: lodówka, płytą
ceramiczną, piec elektryczny, zmywarka. Sprzęt wysokiej jakości.
Kolor szafek: kremowy. Stan idealny. Cena 800 Euro (cena zakupu
4000 Euro). Tel.: 0152 33578752

Ewentualne przedłużenie pracy po osiągnięciu wieku rentowego
trzeba uzgodnić odpowiednio wcześnie z pracodawcą, tak aby nie
doszło do nieporozumień. Przy wypełnianiu wniosku o rentę, który
należy złożyć 3 do 4 miesięcy przed planowaną datą pojścia na rentę, nie zapomnieć o wpisie póżniejszej daty początku renty.

Sprzedam Mercedes 200 Kompressor Sport Coupe Tipptronic,
instalacja LPG, 03.2001, TÜV 08.2017, 232 Tkm, czarny, polska
rejestracja. VB 2750€. Tel.: 030 75519281 lub 0178 1335158
lub 030 72000020 (07:00 - 15:00)
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Helena Surmack radca prawny,
tel. 02115 - 800 80 30,
wt-cz 10:00-18:00, piąt - 10:00-14:00

ABC KUCHNI AZJATYCKIEJ cz. 2
Jak wszyscy już wiemy, wok jest dziwnym naczyniem, bo łączy
w sobie zalety garnka i funkcjonalność głębokiej patelni. Jakie
na przykład? Wszystkie wartości odżywcze duszonej czy gotowanej potrawy pozostają w produktach.
miejsce na Festiwalu Zup w Krakowie. Ma
wspaniały, niepowtarzalny smak i aromat.
Podbiła niejedno serce smakosza podczas
mojej pracy w różnych rejonach świata. Napisałem „mojej receptury”, ale tak naprawdę
wszystkiego ktoś, gdzieś na świecie mnie
nauczył, więc żadna receptura nie jest wyłącznie moja, po opublikowaniu należy więc
do każdego czytelnika. Tego starego rodzinnego przepisu nauczyłem się od mojego
nauczyciela w szkole gotowania w Tajlandii,
pana Banpot Sirhai.
Zupa galangalowa

Przy
tradycyjnym
gotowaniu
w garnku, który ma pionowe ścianki, para
wymyka się z naczynia i tym samym w nadmiernym stopniu pozbawia potrawy witamin
i wartości odżywczych.
Druga zaleta konstrukcji woka – para bardzo
szybko zmiękcza gotowane warzywa (np.
marchewka jest miękka już po kilku minutach), nadając im swoistą puszystość, ale zachowując ich jędrność i chrupkość. Wrażenie
jest kompletnie zjawiskowe.
I kolejna zaleta woka – jego konstrukcja nie
pozwala zgnieść się dodawanym kolejno do
woka składnikom potrawy. Gdyby przygotować tę samą potrawę w garnku i woku –
dostanie się w efekcie kompletnie odmienne
smakowo i wizualnie dania.
Jest też w nim inna obróbka cieplna – zwykłe smażenie w woku jest niezwykle szybkie
i przebiega w wysokiej temperaturze. Jakie
są tego zalety? Mięso smaży się w bardzo
krótkim czasie, jest niskokaloryczne, kruche
i delikatne. W woku smaży się wprost rewelacyjnie. Usmażony kawałek mięsa przesuwa się na bok (na ciągle ciepłą ściankę dalej
od gorącego centrum, która będzie podgrzewać i dosmażać mięso), a w jego centralnej
części można smażyć kolejne partie mięsa
lub warzyw. W woku można też gotować na
parze. Wielu producentów woków tworzy
specjalne koszyki bambusowe do gotowania na parze. Niemniej – największa zaleta
woka polega na tym, że wieloskładnikową
potrawę przygotowuje się niemal na oczach
patrzących. Tempo pracy jest dużo szybsze
niż w przypadku patelni czy garnka, a efekty
– powalające smakowo i estetycznie.

Składniki
• 2 szklanki rosołu (z kurczaka)
• 4-5 liści limonki kaffir, posiekane
• 1-2 młode cukinie pokrojone w kostkę
(1 cm)
• 2 łyżki trawy cytrynowej, potłuczonej, aby
uwolnić jej smak
• 1 łyżka stołowa pasty Tom Kha Gai (opcjonalnie więcej)
• 3 łyżki sosu rybnego
• 2 łyżki soku z limonki
• ½ kg piersi z kurczaka pokroić na kawałki
wielkości kęsa
• 2 szklanki mleka kokosowego
• 1 małe czerwone chili, lekko zgniecione
(do smaku)
• 1 łyżeczka cukru
• 2 łyżki sosu sojowego jasnego
• garstka liści kolendry do dekoracji
Uwaga: ilość czerwonej papryki chili jest
osobistym wyborem. Może to być tylko pół
chili na danie, aż do kilku, ale danie powinno zachować równowagę smaków i nie
przytłaczać ostrością, czyli nadmiarem papryki chili.

Kurczak Teriyaki

Wszystkim pasjonatom gotowania polecam eksperymentowanie z wokiem, jednym
z najbardziej niesłychanych, uniwersalnych
i przyjaznych naczyń.

Startujemy...
1. Podgrzać rosół w odpowiednio dużym garnku.
2. Dodać liście limonki, trawę cytrynową,
pastę Tom Kha Gai, sos rybny i sok z limonki.
3. Wymieszać dokładnie i doprowadzić
TOM KHA GAI
całość do wrzenia.
Tajska zupa z kurczaka z mlekiem kokoso- 4. Dodać kurczaka, mleko kokosowe, sos
sojowy, doprawić.
wym. Zupa ta jest aksamitna, ale też lekko
pikantna, pachnie cytryną i ziołami, zaska- 5. Doprowadzić ponownie do wrzenia,
zmniejszyć płomień i pogotować chwilę
kuje nowym niepowtarzalnym smakiem (są
(kurczak ma być ugotowany).
też inne jej warianty wykonania, np.: z krewetkami lub rybą, wieprzowiną, wołowiną lub 6. Dodać pokrojoną cukinię, skosztować,
doprawić do końca cukrem, sosem sojoz grzybami). Wykonana według mojej recepwym itp.
tury zupa ta kilka lat temu zdobyła pierwsze
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7. Zmniejszyć ogień i gotować przez około
1-2 minuty (nie dłużej –zachowamy
chrupkość cukinii).
8. Podawać natychmiast, gorące, zawsze
z miseczką ugotowanego ryżu.

JAPOŃSKI ORYGINALNY
KURCZAK TERIYAKI
Pychota i bardzo łatwe do zrobienia. Uwielbiają go dzieci i dorośli na całym świecie.
Składniki
• 500 g udka kurczaka bez kości ze skórą,
opłukać i osuszyć
• 2 łyżki stołowe sake do gotowania
• 2 łyżki oleju do smażenia

SOS TERIYAKI
•
•
•
•
•
•
•
•

2 łyżki stołowe sosu sojowego
1 łyżka stołowa sake (wino ryżowe)
1 łyżka. wody (opcjonalnie)
2 łyżki mirin (ocet ryżowy)
1 łyżka cukru (najlepiej brązowego)
¼ cebuli, utarta, w tym sok
1 ząbek czosnku, zgnieciony (opcjonalnie)
1 (2 cm) imbiru, startego, w tym sok

Przecinamy każde udo kurczaka, trybując
kości. Nakłuwamy kurczaka widelcem, dzięki
czemu zaabsorbuje więcej smaku. W średniej misce łączymy składniki sosu teriyaki.
Dodajemy kurczaka do miski i marynujemy
przez co najmniej 2-3 godziny w lodówce.
Najlepiej całą noc. Rozgrzewamy olej na patelni na dużym ogniu i umieszczamy kawałki
kurczaka skórą do dołu, zostawiamy sos (nie
dodajemy żadnych płynów, tak by kurczak
ładnie zbrązowiał). Gdy skóra jest już rumiana, odwracamy kurczaka i dodajemy 2 łyżki
sake. Szybko przykrywamy patelnię i smażymy dalej na średnim ogniu przez 8-10 minut.
Wykładamy kurczaka na talerz i usuwamy
nadmiar tłuszczu z patelni.
Rozgrzewamy ponownie olej i umieszczamy
z powrotem kurczaka na patelni skórą do
dołu i dosmażamy, aż skóra stanie się chrupiąca. Odwracamy kurczaka i zalewamy pozostawionym sosem z marynaty. Smażymy,
aż sos się zredukuje i pokryje mięso. Za pomocą łyżki, podczas gotowania, polewamy
kurczaka sosem po wierzchu. Gotowe mięso kroimy na plastry, przenosimy na talerze,
polewamy resztką gęstego sosu. Podajemy
z ugotowanym ryżem, przybieramy zieleniną, np. liśćmi sałaty. Smacznego.
UWAGA: można kupić gotowy sos teriyaki,
ale satysfakcja jest większa, gdy zrobimy
go samodzielnie, a jednocześnie nie jest to
zbyt trudne.

Kurczak Teriyaki

TURYSTYKA

MIĘDZYZDROJE
WYNAJMĘ APARTAMENT
2 pokoje, łazienka, aneks kuchenny
(z wyposażeniem), 50 m2, balkon, TV,
IV piętro, winda, 150 m do morza.
Apartament w „Rezydencji Bielik”,

Pension - Spandau

Pokoje jedno, dwu i trzyosobowe. Wspólna kuchnia i łazienka
Możliwość zameldowania.
Tel.: 0151-172-61-455 lub 0152-106-19-534
www.Spandau-Zimmer.de
Wynajmę Apartament w Międzyzdrojach (50 m²), IV - te piętro, winda,
150 m do morza. Apartament znajduje się w "Rezydencji Bielik", na terenie
której znajduje się basen kryty, sauna, jaccuzzi, fizjoterapia, restauracja
i kawiarnia. Obiekt zamknięty, chroniony całodobowo. W skład apartamentu
wchodzą: 2 pokoje, aneks kuchenny z wyposażeniem, łazienka oraz duży
balkon. Tel.: 0176 21137428

na terenie której znajduje się:
basen kryty, sauna, jacuzzi, fizjoterapia,
restauracja, kawiarnia i parking.
Obiekt zamknięty, chroniony całodobowo.

Tel.: 0048 785 869 981
piotr_swider@gmx.de

www.pttk-berlin.de

POLSKIE TOWARZYSTWO
TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE w Berlinie

Klub PTTK Berlin
im. Wojciecha Korfantego w Berlinie

Zapraszamy wszystkich miłośników turystyki dniu 23 kwietnia 2017
na POLONIJNY RAJD PIESZY.

Wszystkim miłośnikom
turystyki życzymy:
Zdrowych i Wesołych
Świat Wielkanocnych

CHCESZ ŻYĆ AKTYWNIE? WĘDRUJ Z NAMI!
Zapraszamy: Klub PTTK Berlin Jan Wardecki – prezes
Tel.: 0172 3285237; e-mail: info@pttk-berlin.de

Klub PTTK Berlin działa od 2007 roku.

Klub PTTK Berlin im. Wojciecha Korfantego informuje:
Serdecznie zapraszamy na wiosenny spacer po Tiergarten. Spotkamy się
08.04.2017 o godzinie 11.00 na peronie S-Bahn Bellevue. Podczas spaceru poznamy historię obecnego parku mieszczącego się w centrum stolicy Niemiec. Do
18 wieku był to teren polowań władców Bandenburgii i Prus rezydujących w Berlinie.
Park jest świadkiem wielu wydarzeń historycznych, które warto poznać. Podczas II
Wojny Światowej park został zniszczony, przestał istnieć. Dzięki ogromnej pracy
mieszkańców Berlina, pomocy innych Landów Niemiec i wsparciu wielu krajów europejskich park został przywrócony do życia. Odtworzono roślinność oraz budowle
architektoniczne. Powstało również wiele nowych obiektów, których nie udało sie
odtworzyć. Wszystko to warto zobaczyć i poznać historię tego wspaniałego miejsca.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
- członkowie naszego Klubu życzą
wszystkim sympatykom PTTK
i czytelnikom Kontaktów
wesołych, zdrowych i dostatnich Świąt.
Piotr Świderski - Przewodnik po Berlinie i Brandenburgii
Klub PTTK Berlin im. W. Korfantego
Hohenstaufenstr.36 - 10779 Berlin tel/Fax:0049/30/85727737
mobil-0049/15218674590 / e-mail: piotr_swider@gmx.de

KONTAKTY | 40 | KONTAKTY

PROSTO Z UKOSA

Śmiech z matematyczną precyzją

Jak można się śmiać? Serdecznie, do rozpuku, półgębkiem,
krzywo, perliście, radośnie, głupio, z wyższością, szczerze lub
wręcz przeciwnie, jowialnie, ironicznie, szyderczo, zdrowo,
sardonicznie, jak głupi do sera, gromko, donośnie, beztrosko,
można wreszcie obśmiać się jak norka i ze śmiechu pęknąć.
A to tylko maleńka część różnych określeń i powiedzonek związanych ze
śmiechem. Różni uczeni mężowie, których wspominałem w swoich poprzednich felietonach, usiłowali zdefiniować
śmiech w sposób jednoznaczny, nie
pozostawiający żadnych wątpliwości,
precyzyjnie i możliwie krótko - tak, jak
przeprowadza się dowód matematyczny. Choć matematyczne dowody wcale
nie są krótkie. Bywa, że całą książkę
trzeba napisać dla rozwiązania jakiegoś
matematycznego dylematu i to tylko po
to, by na końcu okazało się, że z tego
wszystkiego wyszło zero… Ale wracając do śmiechu. Czy dałoby się stworzyć jego matematyczny model? Może
ktoś to już uczynił, a ja nie wiem, że
jest jakiś algorytm śmiechu? Tylko jaki?
Jak można krótko opisać i zdefiniować
śmiech, skoro samych opisujących go
określeń starczyłoby na cały felieton?
A do tego dodajmy przyczyny, skutki,
okoliczności… Zwariować można! Albo
się obśmiać jak norka… W tym miejscu należy koniecznie znów odwołać
się do nieocenionego, precyzyjnego
jak szwajcarski zegarek i racjonalnego
jak śląska pani domu Tadeusza Boya-Żeleńskiego. Oto co napisał on o różnych rodzajach i przyczynach śmiechu:
„Śmiech z łaskotek, śmiech dziecka,
śmiech z subtelnego dowcipu i śmiech
z grubego żartu, sprośność, naiwność,
potworność, niezwykłość, niedorzeczność – ileż źródeł śmiechu, a ileż jeszcze można by wymienić!” Zapewne ten
wykrzyknik na końcu dzisiaj byłby jeszcze większy, bo powodów do śmiechu
stale przybywa. Choć jeśli uważnie się
przyjrzeć, to zmiana jest raczej ilościowa niż jakościowa. Zatem istota źródeł
wciąż ta sama. A w ogóle to historia kołem się toczy i sytuacje rozśmieszające
są powtarzalne. Kiedyś znalazłem taką
oto fraszkę:
Poświęcenie tablicy, poświęcenie bocznicy,
Poświęcenie sikawki w Dolnym Kulikowie.
Prosimy o wyjawienie nam tej tajemnicy,
Kiedy nastąpi poświęcenie uwagi obywatelowi.
Fraszkę napisał wybitny autor, znany
głównie ze swoich celnych i sarkastycznych aforyzmów, Stanisław Jerzy Lec.
Napisał ją w roku 1938, a jakby to było
dzisiaj… To dowód na trwałość tradycji
i ponaddziejowej ciągłości i… obyśmy
zdrowi byli. Wróćmy do śmiechu jako takiego, a jak nie takiego, to jakiego i dlaczego…

Otóż różni uczeni mężowie w świętym
naukowym zapale każącym im precyzyjnie zdefiniować śmiech pomijali różne ważne aspekty i okoliczności, które
mogłyby popsuć ich gładkie formułki,
uczone dysertacje i napuszone definicje. Weźmy na przykład dowcip, który
jest „najbardziej skomplikowaną sublimacją śmiechu” – przynajmniej wedle
Tadeusza Boya-Żeleńskiego; lecz każdy miłośnik i znawca dowcipu zgodzi się
z tym bez zastrzeżeń. Potocznie zwykło
się uważać, że śmieszy tylko dowcip
nowy, bo za opowiadanie starych Kain
zabił Abla; że dowcip musi tą swoją
nowością zaskoczyć i zaskoczyć musi
puentą, że nie powinien być zbyt długi,
że opowiadający go nie powinien się
przy tym zaśmiać itd., itp. Tymczasem
o pewne żarty ludzie proszą po wielokroć i za każdym razem zaśmiewają
się do łez. Podczas swoich spotkań
z publicznością wielokrotnie widziałem
wśród publiczności takich, którzy przychodzili na ten sam program kilka razy
i niezmiennie bawili się, śmiejąc się do
rozpuku. Czasem przyprowadzali znajomych i komentowali: „a teraz, teraz
uważaj…” i jeszcze przed puentą sami
zaczynali się śmiać, wiedząc, co nastąpi
za kilka sekund. To tak, jak z komediami
Fredry czy Moliera – zna się je często
na pamięć, a ciągle bawią. Widać coś
jest w słynnym bon mocie inżyniera Mamonia z filmu „Rejs”, który oświadczył,
że: lubi tylko te piosenki, które już wcześniej słyszał. O dowcipach co prawda
nie wspomniał, ale widać i na tym polu
po trosze wszyscy jesteśmy inżynierami
Mamoniami. Przyznam się, że pewne
dowcipy i mnie rozbawiają do łez, gdy
tylko o nich pomyślę. Czasami, gdy biorę się za opowiedzenie takiego dowcipu, z trudem docieram do puenty, bo nie
potrafię stłumić gwałtownej, opanowującej mnie bez reszty wesołości. Są to
dowcipy niezwykle sugestywne, mocno
działające na wyobraźnię. Wśród nich
jest głupkowaty dowcip z rzędu tych, co
to sobie opowiadają małe dzieci. Sam
nie potrafię dociec, dlaczego niezmiennie od lat pobudza mnie do śmiechu.
Zatem egzemplifikacja.
Pewien dorosły mężczyzna miał problem niezwykle delikatnej natury - co
noc moczył się w łóżku. Udał się więc po
pomoc do lekarza. Nie bez skrępowania
przedstawił swój problem, który - jak się
okazało - miał głębsze podłoże:
- Panie doktorze – zaczął nieśmiało ów
mężczyzna – to wszystko jest bardzo
dziwne, bo w środku nocy przychodzi
do mnie taki malutki krasnal, siada na
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kołdrze na moich piersiach i najpierw
mnie budzi, potem przez chwilę uważnie mi się przygląda, aż wreszcie pyta:
„sikamy?”. Wtedy ja odpowiadam: „sikamy”, no i budzę się zmoczony, a krasnal
gdzieś znika.
Doktor wysłuchał tego z należytą uwagą i powagą, po czym uśmiechnął się
uspokajająco i powiedział:
- Drogi panie; sytuacja jest prosta. Proszę się o nic nie martwić, tylko wtedy,
gdy pojawi się ten krasnoludek, proszę
zachować czujność i gdy on zapyta: „sikamy?”, to pan musi mu odpowiedzieć:
„nie sikamy”. To z pewnością wyzwoli
pana od kłopotliwego problemu.
Ucieszony pacjent opuścił gabinet
z mocnym postanowieniem zastosowania się do mądrej rady doświadczonego medyka. Lecz następnego dnia już
pierwszy czekał w kolejce w poczekalni.
- Tragedia, panie doktorze! – wykrzyknął, gdy tylko pojawił się lekarz. – Jest
gorzej, niż było!
- Jak to gorzej? – zafrasował się doświadczony medyk. – A czy zastosował
się pan do mojej rady?
- Oczywiście, ale to przyniosło opłakane
skutki! Gdy pojawił się krasnal, ja byłem
przygotowany. On jak zawsze zapytał:
„sikamy?”, a ja mu na to z uśmiechem:
„nie sikamy”. On spojrzał na mnie zdziwiony, a potem się uśmiechnął i powiedział: „no to robimy kupkę…”
I – jak się to mówi po śląsku – po ptokach! Nieodgadnione są ścieżki, którymi chadza ludzki śmiech. Ten dowcip
u mnie wywołuje go zawsze – nawet teraz, gdy go pisałem. Mimowolnie widzę
w wyobraźni tego nieboraka, toczącego
nierówny bój z upartym krasnoludkiem.
Państwu życzę samych zwycięstw
w takich zmaganiach, a w ostateczności, w razie klęski, zachowania poczucia
humoru i serdecznego śmiechu!
Jurek Ciurlok „Ecik”

KĄCIK ROZRYWKI
- A nie, tak tylko… Bo wczoraj wydawało mi się, że koło czwartej nad ranem wychodził od pani doktor.
- Tak?... A jak od pani dwa dni temu wychodził o piątej nad
ranem generał, to ja się nie pytałam, czy wybuchła wojna.
- Zabraniam ci wracać tak późno do domu. Masz dopiero 17
lat. Ja w Twoim wieku…. - krzyczy wkurzona matka na córkę.
- Wiem, wiem, siedziałaś w domu, bo miałam pięć miesięcy.

Kwiecień zaczyna się prima aprilis…. Bawmy się
więc, robiąc drobne psikusy i żarty, by ten dzień
był wesoły, pełen humoru i śmiechu. Podobno
dzieci śmieją się 146 razy w ciągu dnia, a dorośli
tylko 4. Ależ to smutne…. Spróbujmy to zmienić - uczmy się od dzieci. Życzę dobrego humoru
i uśmiechu od ucha do ucha.
Kobieta na łożu śmierci dyktuje notariuszowi swój testament:
- Chcę, by po kremacji moje prochy rozsypano na parkingu McDonalda.
-Dlaczego? - dziwi się notariusz.
-Żeby mieć pewność, że co niedziela dzieci będą odwiedzały moje miejsce wiecznego spoczynku.
Dwie sąsiadki, które za bardzo za sobą nie przepadają,
spotkały się na klatce schodowej:
-Chora pani jest, pani Nowakowa?
- A dlaczego się pani pyta, pani Kowalska?

Przychodzi syn do rodziców i oznajmia:
-Żenię się!!!
-A z kim? – pyta matka
-Z Romanem.
- Przecież Roman to chłopiec!
- Kurna, coście się tak wszyscy uparli?! W przyszłym tygodniu Roman kończy 40 lat, a wy wszyscy w kółko: chłopiec
i chłopiec!
Wpada zadowolony facet do apteki i woła:
- Paczkę prezerwatyw proszę!
Po pół godzinie wraca i zniechęcony rzuca zakup na ladę
- Weźmie je pani w cholerę! Paczkę podpasek poproszę…
- Dlaczego mężczyźni są wyżsi od kobiet?
- Bo chwasty zawsze są wyższe od kwiatów…
- Jak ci się wiedzie w małżeństwie? - pyta Ecik Masztalskiego.
- Żyjemy całkiem zgodnie - odpowiada Masztalski.-- Umówiliśmy się, że jednego dnia żona robi co chce, a drugiego dnia ja
robię to, czego ona chce….

Kontakt z redakcją: od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 15.00

4. Ogłoszenia ekspresowe w internecie (do 25 słów) - 10 Euro za miesiąc ekspozycji
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„KONTAKTY" - ukazują się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca.

Miejscowym sądem jest sąd w Berlinie. Prawem obowiązującym jest prawo niemieckie.
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Siemensstr. 40-41, 12247 Berlin
info@renault-kaufmann.de
Tel.: 030 / 7699 23-31
Tel.: 030 / 7699 23-25
Fax: 030 / 7699 23-29

Propozycje pana Szulca na kwiecień 2017!!!
VW Polo
1.2 Trendline
Klimatyzacja, wspomaganie kierownicy, centralny
zamek, elektryczne szyby, elektryczne lusterka,
światła dzienne, ESP, kontrola trakcji, CD, radio, MP.

Cena: 5.999 €
RATY od
95 €/mies.

RATY od
325 €/mies.

RATY od
150 €/mies.

KIA Optima
Spirit 1.7 CRDi Navi Keyless Klimasitze e
Komputer pokładowy, Start-Stop, czujnik deszczu,
czujnik zmierzchu, asystent pasa ruchu, automatyczna
klimatyzacja, elektryczne szyby, skórzana tapicerka,
podgrzewane fotele, tempomat, Keyless Go,
fotele, autom., czujniki parkowania z przodu iz tyłu,
klimatyzowane fotele, światła dzienne LED, TPMS,
elektryczny szyberdach panoramiczny, wyświetlacz
z aktywną matrycą, nawigacja system audio KIA
(7 calowy ekran).

Cena: 15.670 €

JAGUAR XF
3.0 V6 Diesel S D
Komputer pokładowy, Start-Stop, Blind Spot Assist,
wykrywania zmęczenia, czujnik deszczu, czujnik
zmierzchu, Lane Keeping Pomoc, automatyczna
klimatyzacja, wspomaganie kierownicy, elektryczne
szyby, skórzana tapicerka, podgrzewane fotele,
kierownica wielofunkcyjna, Keyless Go, adaptacyjny
tempomat, podgrzewane szyby, bi-ksenony, kamera
cofania, światła do jazdy dziennej LED,System
nawigacyjny, CD, zmieniarka CD, radio, odtwarzacz
DVD, wejście AUX, port USB, odtwarzacz MP3,
Bluetooth.

RATY od
130 €/mies.

MAZDA 3
Edition 2.2 CD Navi Beheizb. Frontsch
Czujnik deszczu, czujnik zmierzchu, wspomaganie
nagłego hamowania, automatyczna klimatyzacja,
elektryczne szyby, podgrzewane fotele, elektryczne
lusterka, tempomat, czujniki parkowania, kierownica
wielofunkcyjna, podgrzewana przednia szyba,
Bi-Xenon, dynamiczne światła doświetlające zakręty,
układ dynamicznej kontroli stabilności (DSC), głośnik
ze sterowaniem głosowym i Bluetooth.

Cena: 14.450 €

Cena: 29.988 €

CHEVROLET Captiva
3.2 LT 4WD 7-Sitzer GASANLAGE
Komputer pokładowy, czujnik deszczu, automatyczna
klimatyzacja, centralny zamek, elektryczne szyby,
skórzana tapicerka, podgrzewane fotele, tempomat,
czujniki parkowania, wielofunkcyjna kierownica, fotele
z pełną regulacją, światła przeciwmgielne, zmieniarka
CD, radio, MP3, napęd na wszystkie koła stałe.

RENAULT Captur
Dynamique 90 Start & Stop
Klimatyzacja automatyczna, elektryczne szyby,
elektryczne lusterka, Tempomat, czujnik parkowania,
Keyless Go, światła dzienne LED, ABS, ESP, kontrola
trakcji, system nawigacji R-Link ekran dotykowy,
system audio 3D Sound by Arkamys, zestaw
głośnomówiący Bluetooth.
RATY od
115 €/mies.

Cena: 12.890 €

RATY od
100 €/mies.

RENAULT Master
Kasten L2H2 HKa 3,3t
Klimatyzacja, wspomaganie kierownicy, centralny
zamek, elektryczne szyby, elektryczne lusterka, filtr
kabinowy, kolumna kierownicy regulowana, lusterka
podgrzewane, ABS, poduszka powietrzna, poduszka
powietrzna pasażera, immobiliser, ESP, kontrola
trakcji, CD Bluetooth.
RATY od
170 €/mies.

Cena: 16.890 €

Cena: 7.888 €
VW Caddy Ka
Kb Maxi Kasten 2.0 TDI
Klimatyzacja, wspomaganie kierownicy, centralny
zamek, elektryczne szyby, elektryczne lusterka,czujniki
parkowania, światła przeciwmgielne, lusterka zewnętrzne ogrzewane, ABS, kontrola trakcji.

Cena: 6.680 €

RATY od
99 €/mies.

Posiadamy w naszej ofercie ponad 300
Zobacz nas na:

aut.

www.renault-kaufmann.de

Oferujemy sprzedaż ratalną oraz leasing samochodów nowych i używanych!
Dogodne spłaty rat dla osób posiadających firmy lub zatrudnionych w Niemczech
Zapewniamy usługi serwisowe oraz przeglądy techniczne w naszych firmowych warsztatach!

p. Cezary Szulc

Tel.: 769923-25

Dipl.-Ing. Thomas Muschik

Beratung - Planung - Bauantrag - Massivhausbau - Bauüberwachung

Biuro projektowe oferuje:
- budowę domów jednorodzinnych (Einfamilienhäuser)
- budowę domów wielorodzinnych (Mehrfamilienhäuser)
- indywidualne projekty budowlane (Bauantrag/Statik/EnEV)
- nadzór budowlany (Bauüberwachung)
Dysponujemy wielkim zakresem referencji na terenie Berlina i Brandenburg.

Dipl.-Ing. Thomas Muschik
Zwickauer Damm 176, Berlin
E-mail: info@muschik-bau.de
www.muschik-bau.de

Tel.: 030 / 66069313
Funk: 0176 / 62585534
Fax: 030 / 66509445

Alte Roland-Apotheke
Marek Marciniak

Turmstr.15, 10559 Berlin tel.: 394 30 56, 0151 22334533
e-mail: alterolandapo@gmail.com

Mówimy po polsku
Szeroki wybór polskich kosmetyków
Realizujemy polskie recepty
Doradzamy w sprawach związanych
z Państwa zdrowiem
Czynna: poniedziałek-piątek 9.00-18.30, sobota 9.00-13.00

Pn.- Pt. od 9:00 do 20:00 11.04 biała
kiełbasa surowa
Sobota od 9:00 do 18:00 po 2,99 euro do
10.04 do 13.04.17 od godz. 9.00 do 20.00 wyczerpania
zapasów!
15.04.17 od godz. 9.00 do 16.00
Wesołych Świąt!

10.04-13.04.17 od godz. 9.00 do 20.00
15.04.17 od godz. 8.00 do 16.00

Wesołych Świąt!

0157 71336577

